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Språkboken

Med Språkboken uppfylls ett önskemål från många språklärare om en
fyllig bakgrund till de tankar som legat bakom de nyligen framtagna
kursplanerna i språk.
Att Skolverket tog initiativet tlll att ge ut denna antologi år 2001
kan också ses som ett svenskt bidrag till den satsning som Europarådet och EU gjort på ett ”europeiskt språkår” just år 2001. Syftet med
denna satsning har varit ”att framhäva Europas språkliga mångfald
och att främja språkinlärning”.
Antologin innehåller inte mindre är 23 artiklar samlade inom
följande sex teman:

SPRÅKLAN
GUAGETAA
LKIELIID
IOMASPRA
CHELANGU
ELINGUA

Forskning och utveckling i kursplaner
och klassrum

Sammanfattning
Tidigare läroplaner innehöll metodiska anvisningar och tydliga föreskrifter för hur undervisningen
skulle bedrivas.
I Lpo 94 och Lpf 94 lyfts i stället ansvaret för
utvecklingen av arbetsformer och arbetssätt allt
tydligare över på lärarprofessionen. I det viktiga
dokumentet Skola för bildning yttrycks denna omorientering mot ett växande läraransvar på följande sätt: Det är ”samspelet mellan lärarnas teoretiska föreställningar och verksamhetens praktiska
utformning som bör göras till grund för en alltmer reflekterad praktik” (SOU 1992:94, s 62). Varifrån hämtar man då som lärare de teoretiska föreställningar som Skola för bildning talar om?
Den som söker sig till litteratur som handlar
om språkundervisning och språkinlärning upptäcker snart att materialet är så omfattande att det
kan vara svårt att orientera sig. Många lärare har
därför önskat en visserligen fylllig men ändå överskådlig textsamling som ger den teoretiska bakgrund som man behöver för att lättare kunna
förstå och tolka de tankar som ligger bakom Kursplaner 2000.
Svaret på lärarnas önskemål är Språkboken. Den
har fått formen av en antologi som innehåller
drygt tjugotalet artiklar, som dels ger den teoreriska bakgrund som språklärarna önskat sig, dels
visar hur denna teori kan föras över i praktisk skolverklighet.
Artiklarna har samlats i sex sammanhållna teman, som bl a behandlar områden som ordinlär-

ning, grammatik, hörförståelse, muntlig interaktion, läsförståelse, skrivprocessen och informationsteknik men också sådana områden som nybörjarundervisning, dyslexi och funktionshinder.
Andra områden som tas upp är elevplanerad undervisning, portföljmetodik, SPRINT samt interkulturalitet och interkulturell förståelse. Mer övergripande frågor som behandlas är språket i
framtiden, Europarådets Framework, språksynen
i kursplanerna och språklig medvetenhet.Två artiklar behandlar särskilt utvecklingen från kursplan
till klassrum. Boken avslutas med en utförlig artikel om bedömning och utvärdering.
För den lärare som vill fördjupa sig ytterligare
inom något eller några av bokens sex teman finns
lästips och utförliga litterturförteckningar.
Syftet med boken är att ge lärarna ett fördjupat perspektiv på språkinlärning och språkundervisning och göra dem än mer skickade att omsätta
den viktiga lärarprofessionen i den reflekterande
praktik som Skola för bildning talar om.
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Förord

Språkboken vänder sig till lärare, lärarutbildare,
lärarstuderande och forskare – kort sagt till alla
som är intresserade av språkinlärning.
Antologin är ett av de material som Skolverket
producerar för att stödja införandet av nya kursplaner i språk i samtliga skolformer. Som stöd för
Kursplaner 2000 finns också ett bedömningsmaterial och nationella prov.
Vår förhoppning är att Språkboken ska bidra till
en fördjupad och bredare insikt om vad språkundervisning och språkinlärning handlar om. Vi
hoppas att boken ska leda till konstruktiva diskussioner kring de ämnen som tas upp i antologin –
förslag på diskussionsfrågor ges till varje artikel.
Den utveckling som ägt rum de senaste decennierna och som belyses genom forskning och utvecklingsarbete handlar bl a om en förskjutning
av intresset från utlärning till inlärning Man söker till exempel svar på frågan om vilka faktorer
som påverkar en effektiv språkinlärning.
Avsikten med antologin är att visa på kopplingar
mellan å ena sidan aktuell forskning och utveckling
och å andra sidan den praktiska tillämpningen. En
rad forskare, pedagoger och utvecklare av språkutbildning har inbjudits att bidra till antologin. Artiklarna har grupperats runt sex centrala teman:
• Dagens kursplaner – ett dokument för framtiden.
• Från språkets byggstenar till ett språkligt färdighetsbygge.
• Nybörjare samt elever med behov av särskilt
stöd.
• Kultur, interkulturalitet och flerspråkighet.
• Ett elevcentrerat arbetssätt.
• Bedömning av språkfärdighet och utvärdering.
I Sverige har utvecklingen av språkutbildning och
språkundervisning sedan 60-talet varit dynamisk
men många gånger också omdebatterad. Olika
metoder har avlöst varandra och forskning kring
metodik och inlärning har påverkat utvecklingen
av undervisningen.

Sedan 70-talet har språkutbildningen i Sverige tagit starka intryck av Europarådets språkprojekt. Europarådets arbete med tröskelnivåer, kommunikativ kompetens och learner autonomy har haft
inflytande över kursplaner, läromedel och undervisning. Begreppet interkulturell förståelse har lyfts
fram och synen på språkkunskaper som ett medel
att uppnå ett europeiskt medborgarskap (European citizenship) har fått en klar pregnans i Europarådets arbete – ett arbete som också inspirerat
Kursplaner 2000.
Under 90-talet var det framförallt två projekt
som marknadsfördes av Europarådet: Framework
och Portfolio. ’Framework’ utgör ett av underlagen
till Kursplaner 2000 i språk. ’Portfolio’ har lett till
svenskt arbete med språkpass och har inspirerat
till ett omfattande utvecklingsarbete med portföljmetodik som ett väsentligt inslag i språkundervisningen.
Sveriges medlemskap i EU och EU-kommissionens arbete är också av betydelse för utvecklingen
av språkutbildningen. I EU-kommissionens vitbok
betonas vikten av att minoritetsspråk får överleva,
att människors modersmål hela tiden stärks och
att människor ska kunna kommunicera på två
språk förutom sitt modersmål.
I det fortsatta utvecklingsarbetet är målsättningen att dels möjliggöra internationella jämförelser
av språklig kompetens, dels tydliggöra värdet av
den stora förändring som äger rum genom inflyttning och gränsövergångar och som innebär att
människor bör få möjlighet att bredda och fördjupa sina olika förstaspråk, andraspråk och tredjespråk.

Ann Carlson Ericsson
Avdelningschef
Ingela Nyman
Undervisningsråd
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Om Språkboken…

Att Skolverket under våren 2000 tog initiativet till
en antologi om språkundervisning och språkinlärning hade framför allt sin grund i att många
språklärare önskade en fyllig bakgrund till de tankar som legat bakom de nyligen framtagna kursplanerna i språk. Skolverket utsåg oss båda till
redaktörer för antologin som fått namnet Språkboken. Det blev redaktörernas uppgift att rekrytera
skribenter som tillsammans representerade ett så
brett kunskapsfält som möjligt kring de frågor som
hör ihop med språkundervisningens villkor, alltifrån från teori till praktiskt arbete ute i klassrummen.
Till vår glädje var de presumtiva författare som
vi vände oss till villiga, vi vågar nästan säga entusiastiska, att medverka i Språkboken och dämed bidra tlll den bredd boken fått. Vi var också glada
över att vi lyckats försäkra oss om bidrag från medarbetare som var och en inom sitt område representerar den bästa sakkunskap som idag står till
buds inom Sverige.
Vi har i Språkboken fångat in sex teman som alla
är angelägna i en skola och ett samhälle som blir
alltmer internationellt och mångkulturellt samtidigt som denna skola rymmer elever med de mest
mångskiftande förutsättningar. Varje tema inleds
med en bakgrundstext som skrivits av oss redaktörer.
Vi har så långt som möjligt försökt få författarna att ge sina artiklar en yttre form som gör att
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läsarna skall känna igen sig. Varje artikel följer alltså den här uppläggningen: Efter själva grundtexten ligger alltid en kort författarpresentation.
Därefter följer ett avsnitt med frågor till enskild
begrundan eller för att diskutera i grupp. För dem
som vill läsa mer om det speciella ämnesområde
som tas upp i artikeln finns som regel det vi kallat
för lästips. Varje bidrag avslutas med en litteraturförteckning som i regel bara tar upp sådana verk
som omnämns i artikeln. För de aktuella kursplanerna används ofta för enkelhetens skull samlingsnamnet ”Kursplaner 2000” – se till exempel
förordet.
Författarna har haft frihet att avvika från den
här föreslagna formen. Några har bakat in diskussionsfrågorna direkt i texten och andra har föredragit att ge utförliga litteraturanvisningar direkt
vid beläggstället.
För oss redaktörer har det varit stimulerande
att arbeta med det här materialet. Det är vår förhoppning att läsarna skall känna att Språkboken ger
dem ett fördjupat perspektiv på språkundervisning
och språkinlärning.

Rolf Ferm

Per Malmberg

Tema1
Dagens kursplaner – ett dokument för framtiden ________________________________________________ 6
”Språket i framtiden” Jan Svartvik ______________________________________________________________ 8
Språksynen i dagens kursplaner Per Malmberg ________________________________________________ 16
Europarådets Framework – en inspirationskälla för de nya kursplanerna Bror Andered ____________ 26
Från kursplan till klassrum – några reflektioner Ingvor Sundell __________________________________ 38

Tema 2
Från språkets byggstenar till ett språkligt färdighetsbygge _____________________________________ 48
Ordförståelse, ordinlärning och ordanvändning
Engelska i grundskolan Inger Bergström ________________________________________________________ 51
Moderna språk i gymnasieskolan Ulla Håkanson __________________________________________________ 60
Grammatikinlärning Karl Erik Hedström _______________________________________________________ 69
Hörförståelsens plats i kursplanerna Martin Öman _____________________________________________ 80
Interaktivitet i samtal Karin Aijmer ____________________________________________________________ 84
Att läsa aktivt, kreativt och kritiskt Bo Lundahl _________________________________________________ 94
Skrivprocessen och främmande språk Lennart Björk __________________________________________ 110
Datorbaserad kommunikation i språk och interaktivt skrivande Ulla Brodow ____________________ 122
Språklig medvetenhet Per Malmberg _________________________________________________________ 141

Tema 3
Nybörjare samt elever med behov av särskilt stöd ____________________________________________ 150
Nybörjarundervisning i språk för barn mellan sju och tio år Kerstin Sundin _____________________ 152
Språkinlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter ________________________________________ 161
Britt-Louise Bäckman, Astrid Frylmark, Anna Olofsdotter-Lemne
Elever med funktionshinder – ett neuropedagogiskt perspektiv _________________________________ 172
Roland Forsberg och Barbro Bergman

Tema 4
Kultur, interkulturalitet och flerspråkighet ____________________________________________________ 180
Interkulturalitet – en relation på gränsen mellan dåtid, nutid och framtid Ulrika Tornberg _________ 181
Inlärarens kulturella och språkliga erfarenheter möter språkundervisningen Eva Jönsson ________ 192
Vilka slags ämneskunskaper behöver lärarna i det flerspråkiga klassrummet? ___________________ 198
Det multikontrastiva perspektivet. Sölve Ohlander

Tema 5
Ett elevcentrerat arbetssätt _________________________________________________________________ 212
Elevplanerad språkundervisning för 2000-talet – några personliga reflektioner Jörgen Tholin _____ 214
Integrating the teaching of language with the teaching of content John Nixon __________________ 225
Användning av portfolio i språkundervisningen June Miliander ________________________________ 235
Projekt, nätverk och andra vägar för utveckling av språkundervisningen Rigmor Eriksson ________ 244

Tema 6
Bedömning av språkfärdighet och utvärdering _______________________________________________ 254
Bedömning av språkfärdighet i nationella prov och bedömningsmaterial _______________________ 255
Gudrun Erickson, Lena Börjesson
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Tema 1
Dagens kursplaner
– ett dokument för framtiden

Det första temat i språkboken inleds med Jan Svartviks artikel Språket i framtiden. Författaren börjar
sin framställning med att tala om ”det föränderliga språket” och säger bl a att ”det är förändring,
inte stabilitet, som är det naturliga tillståndet för
naturliga språk”. Och han fortsätter: ”Levande
språk är levande organismer, eftersom det är levande människors sätt att umgås. Och vi människor är som bekant olika.”
Eftersom engelskan är det främmande språk
som ligger Jan Svartviks hjärta närmast tar han
detta språk som utgångspunkt när han diskuterar
de ”obevekliga förändringar” som kommer att ske
under det nya millenniet. Han frågar sig också om
dessa förändringar kommer att påverka situationen i våra svenska klassrum: ”Finns det, och framför allt kommer det att finnas, flera olika engelskor,
och vilken ska vi i så fall satsa på i undervisningen?”
Han gör därefter en exposé över engelskans utveckling i de länder där engelskan är förstaspråk
(”inre kretsen”) och där engelskan är andraspråk
(”yttre kretsen”). Han talar också om den ”växande krets” av länder där engelska är ett främmande
språk. Här återfinner vi bl a Sverige och övriga
nordiska länder. Jan Svartvik tycker att vi språklärare har anledning att sträcka på oss eftersom vi
har lyckats med den målsättning om ”engelska för
alla” som 1946 års skolkommission uttalade. Efter
att ha diskuterat ungdomars språk i England och
på Jamaica kommer han bl a in på frågan om det
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finns något som kan kallas ”standardengelska”.
Avslutningsvis uppehåller han sig vid kursplanernas tal om en ”allsidig kommunikativ förmåga” och
vad denna förmåga innebär.
Begreppet kommunikativ förmåga utgör också ett viktigt inslag i den följande artikeln Språksynen i dagens kursplaner skriven av Per Malmberg.
Författaren utgår från begreppen ”skolans värdegrund” och ”pedagogisk grundsyn” och analyserar hur dessa begrepp återspeglas i kursplanerna
i språk. Han menar att det länge varit så att språkundervisningen levt sitt eget liv, ett liv isolerat från
skolans s k övergripande mål. Han visar att det
under 1980-talet börjar växa fram en ny språksyn,
en ”holistic approach” där inte minst tankar från
Europarådets språkprojekt spelat en viktig roll. Vi
måste, menar Europarådet, försöka komma åt helheten och allsidigheten i vår strävan att lära in och
lära ut ett språk. Från Europarådet hämtas också
den indelning av begreppet kommunikativ förmåga i sex delkompetenser som sedan återfinns i Kursplaner 2000. Om kommunikatv förmåga utgör en
central grundpelare i dagens språkundervisning
så utgör interkulturell förståelse den andra. Dessa
centrala inslag lyftes fram redan i kursplanerna i
anslutning till Lpo 94 och Lpf 94 men de utvecklas och får en tydligare pregnans i Kursplaner 2000.
Författaren framhåller att det i kursplanerna i
moderna språk idag råder en fullständig samsyn
när det gäller vad språkundervisningen skall handla om. Denna samsyn präglas bl a av de övergri-

pande mål som betonas i skolans värdegrund och
den pedagogiska grundsyn som skall genomsyra
all verksamhet i skolan. Utvecklingen har alltså gått
från isolering till integrering.
Ett viktig inslag vid utarbetandet av de nya kursplanerna var att tillskapa ett system där man i klart
avläsbara steg skulle kunna beskriva elevernas färdighets- och kunskapsutveckling. Inspirationskällan till detta systembygge var Europarådets s k
Framework. Vilka tankar och motiv som ligger bakom denna stora satsning och vilket som blev det
slutliga resultatet redovisas i Bror Andereds artikel
Europarådets Framework – en inspirationskälla för de
nya kursplanerna. Bror Andered beskriver bl a innehållet i de olika kapitlen i Framework. Han visar att
de språkliga aktiviteter som kallas reception, production och interaction i Framework fått ett genomslag i
Kursplaner 2000. I Framework görs också en mycket
noggrann genomgång av ”den kommunikativa
språkprocessens alla aspekter och faser” och här
menar Andered att språklärarna kan upptäcka
närheten till Kursplaner 2000 – dock utan Frameworks ”stora terminlogiska apparat”.
Viktiga språkmetodiska begrepp som acquisition
och learning tas upp men här betonas noga att Europarådet inte tar ställning i metodiska frågor.
En annan viktig diskussion är den om s k partiell kompetens, dvs om man kan ge större utrymme
för en viss färdighet framför en annan.
En stor del av Framework upptas av de skalor som
beskriver olika språkfärdighetsnivåer. Dessa skalor
användes som en referens vid framtagningen av
kriterierna i anslutning till Kursplaner 2000.
Avslutningsvis säger Andered att den redan utbildade språkläraren kan ha nytta av Framework
framför allt när det gäller lokal kursplanering och
bedömningsarbete.
Språkbokens första tema avslutas med en artikel kallad Från kursplan till klassrum skriven av

Ingvor Sundell. Författaren utgår från den situation
som många språklärare befinner sig i då de tar
emot en ny läroplan eller kursplan – de känner
en blandning av förväntan och bävan. Hon analyserar Kursplaner 2000 och ställer sig frågan vilken
elevsyn och språksyn som de förmedlar. Hon uppfattar Mål att sträva mot som generösa och tolkar
dem så att alla får vara med som strävar efter att
utveckla sin förmåga. Men det får inte bli hur lite
kunskaper som helst – här finns Mål att uppnå med
som regulator. Ingvor Sundell tycker att det finns
ett viktigt uttryck ”som genomsyrar kursplanerna”
– och det är ”att använda språket”. Hon tycker att
vi mycket mer borde tala om språkanvändning –
att använda hela sitt språk – i stället för det mer
begränsade ordet språkfärdighet.
Tillsammans med klassen diskuterar Ingvor
Sundell vad kommunikation innebär och utgår då
från de sex delkompetenser som alltså finns beskrivna i Europarådets arbete.
Ingvor Sundell undervisar själv i franska och
hon utgår i sin framställning från ett andra främmande språk och inte från engelskan. Hon beskriver och kommenterar hur elever arbetar med att
förstå och tala språket, hur de arbetar med läsning,
särskilt den fria läsningen och hur de i skrivprocessens spår arbetar med fri skrivning. Hon vill
verka för nya arbetssätt i grammatik – ”en grammatikundervisning vid rätt tidpunkt och på rätt
sätt”. Mot slutet av artikeln tar hon upp frågan om
kulturkunskap som hon gärna ser som en integrerad del i språklig kommunikation – kultur handlar ”inte längre bara om realia” utan också om olika sätt att umgås, om oskrivna lagar och regler.
Hon avslutar med avsnittet Ansvar och medveten
inlärning där hon pläderar för att det förs en kontinuerlig dialog om arbetsformer mellan lärare och
elever. Eleverna måste få tid på sig att lära sig att
lära.
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”Språket i framtiden”
Jan Svartvik

Det föränderliga språket
Vi vill alla gärna tro att det språk vi lär oss av våra
föräldrar, våra lärare, våra skolböcker är det ”rätta” språket – det är det som gäller. Men senare i
livet kan tvivel uppstå när vi möter ett språk med
avvikande drag. I en av de berättelser som ständige sekreteraren Horace Engdahl föredrar vid
Svenska Akademiens årshögtid pekade han på hur
det i hans digra brevskörd finns en utbredd och
ofta uttalad önskan om
faderliga institutioner som man kan vända sig till
för att få hjälp och råd, institutioner som också
ingriper mot missförhållanden och hejdar det hotande förfallet. [...] Det är inget tvivel om att några av dessa skribenter innerst inne när en dröm
att personer som säger ”innan kaffet” eller ”större än mig” skulle arresteras på fläcken av en ordpolis med Akademiens emblem i mössan. Irritationen över de språkfel som stamfränder begår
tycks vara en av de starkaste aggressiva impulserna hos släktet homo sapiens. (Svenska Akademien
informerar, nr 15, februari 2000)
Det man begär av språkvårdarna är bekräftelse
snarare än information: ”När jag gick i skolan fick
jag minsann lära mig att ...” eller argument att
använda som tillhyggen mot ett språkbruk som
man värjer sig mot.
När det gäller språkfrågor som rör vårt modersmål har vi med rätta en egen auktoritet och kan
säga: ”Jag tycker det ska heta så här!” Samtidigt är
det skönt att kunna kolla vad språkvårdarna anser,
speciellt om de någon gång ger oss rätt. Men när
det gäller ett främmande språk är situationen en
annan – då har vi ingen inbyggd auktoritet utan får
förlita oss på språklärare, grammatikor, ordböcker
och andra handböcker och, inte minst, på dem som
har språket som modersmål. I fortsättningen diskuterar jag det främmande språk som ligger mig
närmast, engelskan, men många av synpunkterna
har säkert relevans även för andra naturliga språk.
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Det är intressant – och säkert förvånande för
många – att det inte finns någon akademi vare sig
i Storbritannien eller USA för att vårda det engelska språket. Tanken på en engelsk akademi har
stötts och blötts under tre hundra år i England,
men aldrig blivit förverkligad. En akademi för språkets rykt och ans känns nog alltför fransk för den
anglosaxiska smaken. Motsvarigheten till språkakademier kan i dag sägas vara grindvakterna på
de stora kommersiella förlagen, och deras intresse för ordböcker har naturligt nog ökat i takt med
att de insett att engelska faktiskt har blivit ett världsspråk som har förvandlat deras produkter till verkliga kioskvältare.
Språkforskare kan beskriva hur ett språk ser ut,
och språkvårdare kan ge råd om hur det bör brukas, men ingen kan med någon större framgång
diktera varken hur det ska användas och, än mindre, hur det kommer att utvecklas. Olika människor och miljöer kräver nya ord och nya betydelser
av gamla ord: ordens betydelse, form och uttal är
inte fastställda en gång för alla. I varje miljö skaffar sig människorna det språk de behöver. Men
om vi alltså inte kan förutsäga hur språket kommer att förändras vet vi säkert att det kommer att
inträffa. Det ligger i varje språks natur: det är förändring, inte stabilitet, som är det naturliga tillståndet för naturliga språk. Levande språk är
levande organismer eftersom de är levande människors sätt att umgås. Och vi människor är som
bekant olika.

Språkets geografiska dimension
Språk undergår en obeveklig förändring i tiden,
men språk har också en geografisk dimension och
i kombination kan historisk och geografisk variation skapa stora skillnader.
Vi är väl medvetna om hur olika svenskan låter
i olika delar av vårt land, och även inom olika delar av ett landskap. Geografisk variation är speciellt tydlig när det gäller engelskan eftersom den

under de senaste fyra århundradena har rotat sig
på jordens alla kontinenter. Idag är engelskan ett
praktiskt världsspråk som används i en eller annan form av närmare en fjärdedel av jordens befolkning. Det finns visserligen mer än dubbelt så
många människor som har kinesiska som modersmål, men det som ändå gör engelskan till ett viktigare kontaktspråk är framförallt dess praktiska
nytta och globala närvaro: det har blivit det globala byspråket. Men engelskan har inte nått denna
styrkeposition på grund av några överlägsna språkliga kvaliteter, såsom brist på grammatiskt genus
och böjningsändelser, utan därför att den råkade
finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Det engelska språkets ställning världen över
saknar motstycke i historien. Såvitt vi vet har det
aldrig funnits något språk som har talats av så
många människor och på så många platser. Men
det som är alldeles speciellt utmärkande för engelskan, jämfört med andra språk förr och nu, är
att även en stor del av den återstående delen av
jordens befolkning kan – eller skulle vilja kunna –
engelska. Fakta talar sitt tydliga språk:
• Engelska används i mer än sjuttio länder som
officiellt eller halvofficiellt språk och har hög
status i ytterligare tjugo länder.
• En av fem människor på vår jord har vissa kunskaper i engelska, och efterfrågan ökar ständigt.
• Det finns uppskattningsvis en miljard människor som i olika sammanhang studerar engelska.
• Mer än två av tre vetenskapsmän läser böcker
och artiklar inom sina fackområden på engelska.
• Större delen av världens elektroniskt lagrade
information är på engelska.
• Engelska är det viktigaste språket för böcker,
tidningar, sjöfart, flygplatser och flygövervakning, internationell affärsverksamhet, konferenser, vetenskap, diplomati, turism, internationella tävlingar, film, tv, populärmusik, reklam
och informationsteknik.
Det är uppenbart att engelskans position också
påverkar det framtida språket på olika sätt, vilket
också påverkar situationen även i våra svenska klassrum: finns det, och framförallt kommer det att finnas, flera olika engelskor och vilken ska vi i så fall
satsa på i undervisningen? Det kan vara intressant
att försöka spekulera i hur engelskan kommer att
förändras under det nya millenniet. För att börja

med dagens engelska kan den förenklat beskrivas
med tre cirklar som anger olika språkkretsar: den
inre, yttre och växande kretsen.

I den inre kretsen är engelskan
förstaspråk
I den inre kretsen är engelska det enda språket eller ett dominerande förstaspråk. Den inre kretsen
innehåller framför allt tre geografiska block: USA
och Canada i Nordamerika, Storbritannien och Irland i Europa och Australien och Nya Zeeland i
Oceanien. I dessa sex länder finns omkring 330 miljoner människor med engelska som förstaspråk.
De flesta, minst 250 miljoner, bor i USA och i
Canada – ett officiellt tvåspråkigt land där två tredjedelar av befolkningen anses ha engelska som förstaspråk. I Storbritannien och Irland finns runt
60 miljoner människor som nästan alla har engelska som förstaspråk – men vi får inte glömma bort
att tyskan är det största språket här i Europa. Engelskans verkliga styrka ligger bortom världshaven,
outre mer. I det oceaniska blocket på södra halvklotet talas engelska av ungefär 18 miljoner australier och nyzeeländare. Även om detta är en blygsam siffra i jämförelse med de nordamerikanska
och europeiska blocken är engelskan i Australien
och Nya Zeeland viktig för kommunikation inom
det expansiva Stillahavsområdet.
De som tillhör den inre kretsen utgör givetvis
en högst priviligierad grupp eftersom de har världsspråket som modersmål. Det ger global status och
klara fördelar på många områden som ekonomi,
forskning och turism. Vi andra som kommer från
de yttre och växande kretsarna måste lägga ned
mycket tid, svett och pengar på att lära oss språket, dessutom (frustrerande nog) utan att lyckas
uppnå samma färdighet som de infödda får gratis
– eller nästan gratis.
Med hänsyn till att engelskan har olika samhällsfunktioner utanför den inre kretsen är det praktiskt att ringa in dessa länder i två olika kretsar:
den yttre och den växande.

I den yttre kretsen är engelskan
andraspråk
Den yttre kretsen omfattar ett stort antal länder
där befolkningen har engelska som andraspråk.
Där finns framförallt människorna i forna brittis9

ka kolonier som Kenya och Tanzania i Afrika samt
Indien, Pakistan, Malaysia och Singapore i Asien.
Där är engelskan det viktigaste andraspråket för
internationella kontakter, administration och undervisning, radio och tv. I flera av dessa länder är
engelska ett officiellt språk, dvs. ett språk som används i offentliga sammanhang, framför allt inom
statlig förvaltning.
Indien är ett slående exempel på engelskans
utbredning och betydelse som kommunikationsmedel i den yttre kretsen. På denna subkontinent
med över 900 miljoner människor och närmare
två hundra språk har engelskan en mycket stark
ställning och fungerar som ett kommunikativt kitt:
den används i stor utsträckning inom förvaltningen, krigsmakten, affärsvärlden, medierna och undervisningen. Om man räknar med att åtminstone fyra procent av Indiens befolkning (dvs. nära
fyrtio miljoner människor) regelbundet använder
engelska språket, innebär detta att Indien är det
tredje största engelsktalande landet i världen. I dag
skulle förmodligen de flesta indier hålla med om
att engelska är ett lika nationellt språk som hindi.
Författaren Salman Rushdie, som är född i Bombay, menar att den engelska som spridits över världen inte heller förblir engelsk för evigt utan utvecklas på olika sätt för att tjäna de nya kulturernas
behov: engelskan är inte längre ett engelskt språk –
nu spirar och gror den från många rötter. Engelska språket är med andra ord inte längre en engelsk egendom utan tillhör världen.

I den växande kretsen är engelska ett
fönster ut mot världen
Vi i Sverige hör hemma i den växande kretsen: i
den ingår alla de länder där engelska är ett främmande språk. Denna krets omfattar en stor del av
världens övriga länder där många av invånarna har
lärt sig engelska som främmande språk. I dessa
länder har inte engelska någon officiell status men
spelar ändå en viktig roll för en rad områden som
internationell kommunikation, industri, teknik,
undervisning, vetenskap, forskning, data, diplomati och turism. Det är i den växande kretsen vi återfinner Sverige och övriga nordiska länder, liksom
Tyskland, Nederländerna, Japan, Kina och många,
många andra. Det är här i den växande kretsen
som den verkligt stora expansionen kommer att
äga rum. Det är omöjligt att spekulera i hur många
i den växande kretsen som faktiskt ”kan” engel10

ska. Vad betyder förresten ”att kunna ett språk”? –
det är fråga om en skala från ”flytande, låter nästan som en infödd” till knagglig turistengelska, typ
one bed two night cheap. Men i dag finns det uppskattningsvis hundratals miljoner människor som
skaffat sig hyggliga, goda eller utmärkta kunskaper i engelska som främmande språk.
När jag har frågat engelsmän och amerikaner i
vilka länder de träffar på den bästa engelskan säger de oftast Skandinavien och Holland. Även om
det finns flera orsaker till detta (såsom engelskans
formidabla exponering i våra länder) tycker jag
Sveriges språklärare har anledning att sträcka på
sig efter att uppenbarligen ha lyckats genomföra
det som 1946 års skolkommission föreslog för drygt
femtio år sedan – att ge ”engelska åt alla” och öppna ett fönster ut mot världen:
En ur medborgerlig synpunkt kännbar brist i
den obligatoriska skolans hittillsvarande ämnesuppsättning är frånvaron av undervisning i
främmande språk. … Ett fönster ut mot världen skulle öppnas för den breda massan av
medborgare…

Engelskan i framtiden
Det engelska talspråket varierar avsevärt i olika
delar av världen. Att engelskan är så populär och
har en så stor spridning utgör faktiskt ett hot mot
dess framtid som internationellt kontaktspråk.
Vissa former av talad engelska är svåra att förstå,
och många befarar att engelskan kommer splittras upp i ett antal sinsemellan svårbegripliga varianter. Bland språkforskare är åsikterna delade:
några menar att om hundra år kommer brittisk
och amerikansk engelska att vara lika olika som
franska och italienska är idag. Andra betonar däremot att den värld vi nu lever i, med dess elektroniska länkar och snabba kommunikationer, är helt
annorlunda än den som förelåg när latinet en gång
i tiden – utan web, internet och e-post – splittrades upp i en mängd romanska språk.
Det ligger i språkets natur att det är talspråket
som förändras mest. Talet är människosläktets ursprungliga och barnets första språkform, medan
skriften är en mänsklig artefakt med mycket olika
återgivning: med bokstäver eller tecken, från vänster till höger eller från höger till vänster eller
uppifrån och ner.

Ungdomars språk
När vi spekulerar om hur morgondagens engelska kommer att låta ligger det nära till hands att
se på två exempel på språkliga varianter som ligger utanför standardspråket: ungdomsspråket i
London och folkspråket i Jamaica.
I sin studie av samtal mellan tonåringar i London har Anna-Brita Stenström vid Bergens universitet funnit vissa tendenser i deras talspråk. Så här
kan det låta i ett samtal mellan två ungdomar som
John och Bill:
John: I know four people who are going to the party
and that’s it. And they’re not gonna stay with
me, yeah? Just gonna go off. Yeah? With the
girls, yeah? And I’ll be alone.
Bill: Well don’t go then! Fuck you!
Tonåringar använder svordomar med fuck, God, shit
och bloody betydligt oftare än vuxna, och flickor
svär lika mycket som pojkar (även om deras svordomar är mildare). I samtal används ofta ord som
right, OK, innit och yeah som ”tags”, dvs. de ”hängs
på” ett yttrande:
You want to stay, right?
With the girls, yeah?
Innit används inte bara som i den vanliga påhängsfrågan där satsens verb bestämmer påhängets
form, alltså It’s a fine day, isn’t it? men It was a good
play, wasn’t it? Ungdomarna tycks använda innit i
nästan alla satstyper:
That man smart innit? (= isn’t he?)
She love her chocolate, innit? (= doesn’t she?)
Kortformer är vanliga: dunno (= don’t know),
wanna (= want to), gotta (= got to), gonna (= going
to), cos (= because). Wunnit används i stället för
både wasn’t it och won’t it:
That was ages ago though, wunnit? (= wasn’t it?)
It’ll be a good night tonight, wunnit? (= won’t it?)
Former av be och have utelämnas ofta av ungdomar, liksom av många vuxna i ledigt språk:

Where you going, Liam? (= Where are you going,
Liam?)
That means you gotta do everything (= That means
you have got to do everything.)
What you gonna do? (= What are you going to do?)

Situationen i den karibiska övärlden
Liksom många länder i den karibiska övärlden
med kolonial bakgrund har Jamaica engelska som
officiellt språk. Traditionellt har standardengelskan betraktats som landets språk: det har varit den
allmänt accepterade variant som använts i skolundervisningen, i medierna och i formella sammanhang. I Jamaica, liksom i många andra engelsktalande territorier, var ”god engelska” kännemärket
på dem som nått social framgång. Efter frigörelsen från Storbritannien 1962 var det naturligt för
den unga nationen att på olika sätt söka skaffa sig
en egen identitet. Det skedde genom att betona
särdrag med afrikansk bakgrund inom dans, musik, konst och religion (reggae, dub poetry, rastafari etc.). Röster höjdes även för att kreolvarianten skulle få vidare acceptans i etermedier och
skolor – att detta ”hemspråk” skulle godkännas
som ”skolspråk”. I dag är kreolvarianten det språk
som används av flertalet jamaicaner, även om
många kan växla över till standardengelska eller
en form som nära ansluter sig till standardvarianten. Även högutbildade använder kreolvarianten
till vardags men byter till standardvarianten i vissa
situationer, som i umgänget med utländska besökare. Sådan kodväxling, dvs. växelvis användning
av de två varianterna, är nu normal i offentliga
sammanhang som politiska möten, sammanträden, radio- och tv-diskussioner. I Jamaica har standardengelskan upphört att vara det enda acceptabla språket i formella och officiella sammanhang.
Dessutom förändras den gradvis i riktning bort
från den angloamerikanska standardvarianten
genom att den fylls med lokala ord och egna idiomatiska vändningar.
Språksituationen i Jamaica representerar en
utveckling som är karaktäristisk för många av världens länder i den yttre kretsen. Ett sannolikt framtidsscenario i länder med sådan bakgrund och
önskan att skaffa sig en nationell identitet är att
det utvecklas en lokal variant av engelska som kan
fungera som internationellt kontaktspråk vilket är
ett komplement till, snarare än en ersättning för,
kreolvarianten.
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Många språkliga särdrag som vi finner i ungdomliga och lokala varianter kommer säkert att
leva vidare och sprida sig till andra generationer
och platser, men för de allra flesta av oss i den
växande kretsen som vill behärska en robust språkform – som fungerar i många olika sammanhang
(i informella samtal och formella föredrag, i tal
och skrift) och på många platser på jorden – är
det säkrast att satsa på en standardvariant.

Finns det ett ”standardspråk”?
I förordet till sin pjäs Pygmalion skrev irländaren
George Bernard Shaw:
It is impossible for an Englishman to open his mouth
without making some other Englishman hate or despise him.
Hans dräpande inlägg i samhällsdebatten var att i
pjäsen låta fonetikprofessorn Henry Higgins lära
cockneyflickan Eliza Doolittle att tala överklassens
språk och därigenom bli accepterad bland aristokratin – en märklig språklig klassresa.
Den förste som beskrev det bildade Londonuttalet för ett hundra år sedan var Henry Sweet, en
känd Oxfordlärare som tros ha stått modell för
professor Higgins. Detta uttal kom senare att bli
känt under namnet Received Pronunciation, förkortat RP. Andra namn på detta kära barn är the
Queen’s English, Oxford English, Public School English
och BBC English. Detta är säkerligen det bäst beskrivna uttalet av något språk, och har fått stå som
modell för mycken språkundervisning även utanför England. En språkman som ombads att definiera RP gjorde det med orden ”It’s the accent
foreigners want to learn”.
Pygmalion inspirerade Alan Jay Lerner and Frederick Loewe att 1956 skriva en musikal, My Fair
Lady, på samma tema. De spinner vidare på vad
Shaw säger om engelsmännens uttal:
An Englishman’s way of speaking absolutely
classifies him.
The moment he talks he makes some other
Englishman despise him.
One common language I’m afraid we’ll never get.
Oh, why can’t the English learn to set
A good example to people whose English is painful
to your ears?
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The Scotch and the Irish leave you close to tears.
There even are places where English completely
disappears.
In America, they haven’t used it for years!
Det är visserligen sant att språk fortfarande utgör
en klassgräns och att det vi kallar ”standardspråk”
är ett minoritetsuttal, men det är inte sant att engelskan har försvunnit i Amerika – det är faktiskt så
att sju av tio av de världsmedborgare som har engelska som modersmål talar amerikansk engelska.
Ingenting tyder på att engelskan kommer att
få något enhetligt internationellt uttal under det
nya millenniet. Allt eftersom språket sprids – till
nya territorier och folk med sina specifika kulturer och modersmål som avviker markant från engelskans struktur – är det troligt att engelskan kommer att få leva med ett stort antal sociala och
geografiska varianter. Språklig förändring äger
rum även i den inre kretsen, inte minst i engelskans ursprungsland. Fonetikern John Wells skrev
1982:
Med uppluckringen av social skiktning och den
nya tendensen att människor från arbetarklass
eller lägre medelklass är modeskapare på
många områden kan det hända att RP är på
väg ut. Vid århundradets slut använder kanske
alla som växer upp i Storbritannien ett i viss
mån lokalt uttal. Eller också har det kanske
uppstått ur RP:s aska någon ny standard som
inte är lokalt begränsad men mer demokratisk:
i så fall förefaller det troligt att den är baserad
på folklig Londonengelska. (Accents of English,
Cambridge University Press, 1982, s 118, min
översättning)
Även om denna förutsägelse knappast har slagit
in är det tydligt att Estuary English, ”flodmynningsengelskan”, nu har en omfattande spridning i
England både socialt och geografiskt.
Men med alla dessa globala varianter, finns det
egentligen något som kan kallas ”standardengelska”? Ja, det finns det. I fråga om det talade språket finns det visserligen avsevärda variationer i uttal och intonation som röjer talarens ursprung
men i vårdat, offentligt språk finns det dock mer
som förenar än skiljer. Den engelska som förmedlas av medier som BBC, Voice of America och CNN
är påfallande lika i fråga om grammatik och ordförråd. Däremot märks givetvis skillnaderna mer i
privata, informella samtal, även om de inte ska

överdrivas. Olika accenter innebär inte obegriplighet.
Den skrivna engelskan uppvisar större enhetlighet än den talade. ”Standardengelska” är definitivt en adekvat term när det gäller det tryckta
språket i representativa tidningar, tidskrifter och
böcker. Det kan faktiskt vara svårt att avgöra om
en bok- eller tidningstext utan namnuppgifter är
skriven i Toronto, Singapore, London eller New
Delhi.

Blir det en stavningsreform?
Många upplever stavningen som ett problem. Det
talas ofta om ”den fossila engelska stavningen”,
men dess grundmurat dåliga rykte är faktiskt oförtjänt. Mer än åtta av tio engelska ord följer stavningsregler. Infödda har också stora problem med
att välja rätt bokstäver. Det är måhända en klen
tröst, men stavning är det område där vi med gott
sittfläsk kan bli minst lika duktiga som dem som
har engelska som modersmål!
Då och då höjs det röster om en ordentlig stavningsreform som ska rensa ut i relikskåpet och
underlätta för alla oss som använder engelska.
Problemet är bara att ett sådant projekt är ogenomförbart av flera skäl.
En nystavning skulle göra århundradens tryckta skrifter svårtillgängliga och skapa en språklig
barriär mellan generationer. Äldre texter, som
Shakespeares dramer, skulle med tiden bli fullständigt obegripliga. Dessutom skulle kostnaden för
nyutgåvor med nystavning bli orimligt hög.
En fördel med engelskans stavning är att en stor
del av ordförrådet är internationellt och lätt identifierbart i sin nuvarande form därför att den nära
återger de klassiska språkens stavning.
Eftersom engelskan uttalas ganska olika runt
om i världen skulle det vara omöjligt att finna en
enda uttalsvariant som är så allmänt accepterad
att den kunde läggas till grund för stavningen i
hela världen. Är det uttalet i sydengelsk, nordengelsk, skotsk, amerikansk eller australisk engelska
som ska vara normgivande för stavningen? Eller
varför inte indisk?
Till sist: Skulle det överhuvudtaget vara möjligt
att enas om ett system bland alla de förslag som
finns? Vem skulle få sista ordet? Det finns inget
överordnat språkligt organ med tillräcklig pondus
för att genomföra en allmän stavningsreform.

Kommunikativ förmåga – vad är det?
I kursplanen sägs att ämnet engelska har en ”central roll i den svenska skolan. Utbildningen i engelska syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga”. Eftersom termen ”kommunikativ
kompetens” har varit något av ett modeord finns
det anledning att säga något om vad begreppet
kan innebära.
Kommunikativ förmåga innebär inte enbart att
kunna göra sig förstådd, och faktiskt inte heller
formell korrekthet i snäv bemärkelse (som att kunna bilda plural av substantiv eller komparera adjektiv). Kommunikativ förmåga innebär ett adekvat språkbruk i vidare mening. Att ha nått denna
nivå behöver inte innebära att man ”låter som en
infödd” – det vore ett orimligt krav – men att man
kan umgås med infödda talare utan att det uppstår språkliga missförstånd eller irritation. Kommunikativ förmåga ställer därför höga men inte
ouppnåeliga krav på språkbehärskning hos både
lärare och elever. En person som har god kommunikativ kompetens ska kunna klara en mängd olika situationer, som att skriva ett brev, en insändare eller en uppsats, att småprata på kafferummet,
att hålla föredrag (och svara på frågor efteråt), att
förstå engelska varianter från olika delar av världen. Stora krav ställs på ett naturligt och verklighetsnära språk.
Språkundervisningen på alla nivåer bör ha som
huvudsyfte att uppnå god kommunikativ kompetens. Detta innebär dock inte Anything goes! – tvärtom ställer god kommunikativ kompetens högre
krav än det traditionella kravet på korrekthet i
språkets enskildheter.

Vilken engelska är bäst?
Det är naturligt att det finns avsevärd geografisk
och social variation i ett språk som talas av hundratals miljoner människor och på jordens alla kontinenter. I denna situation finns det ingen anledning för oss som hör hemma i den nordliga delen
av den växande kretsen att komma med alltför
många pekpinnar om vad som är ”den bästa engelskan”. Däremot finns det all anledning att försöka ge råd till landsmän som vill lära sig engelska
och undrar vilken sorts engelska de ska välja, alltså konsumentupplysning. Jag tycker det finns två
standardvarianter att rekommendera i första hand:
den brittiska och den amerikanska.
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Det som talar för den brittiska varianten är framför allt att den har en stark ställning och god social status – inte bara i Storbritannien utan i stora
delar av den engelskspråkiga världen, utmärkta
läromedel och dessutom, i ett skandinaviskt perspektiv, historisk och kulturell släktskap och geografisk närhet. Det sydengelska bildade standarduttalet har också en lång undervisningstradition i
vårt land och används förmodligen av flertalet av
våra språklärare.
Det som talar för nordamerikansk engelska är
att den används av fler människor än någon annan engelsk variant. Vi möter den oftast i filmer,
etermedier, populärmusik osv., vilket innebär att
den har enorm internationell genomslagskraft.
Vidare representerar nordamerikansk engelska
dominerande ekonomiska, vetenskapliga och politiska krafter. Den kan också sägas vara socialt
neutral eftersom det är fråga om ett relativt klasslöst amerikanskt uttal. Genom vår emigrationshistoria och våra studie- och affärskontakter har också många svenska familjer personliga bindningar
till Amerika och Canada.
Andra lämpliga alternativ är australisk och nyzeeländsk engelska som växer sig allt starkare i
Stillahavsområdet. Det avgörande för valet bland
varianter från den inre kretsen kan vara sådana
faktorer som personliga, yrkesmässiga, känslomässiga och ekonomiska kontakter med det ena eller
andra språkområdet vilka gör att man själv föredrar att identifiera sig med den ena eller andra
varianten.
Bland attityder till olika språkvarianter finns det
en som jag finner svårsmält, och det är en generell nedvärdering av ”amerikanskan”. Det är inte
ovanligt att folk menar att brittisk engelska är ”bättre” än den amerikanska. Visst har vi alla personliga bindningar till vissa språkliga varianter – framför allt tycker vi att vår egen dialekt låter trevligast
– men det är fel att döma ut någon av de etablerade infödda varianterna som allmänt mindervärdig. God och dålig engelska finns i alla varianter.
Det är allmänt känt hur viktig motivationen är
i språkinlärning. Om en språkelev identifierar sig
med brittisk pop eller amerikansk country, med
brittiska romaner eller amerikanska deckare, med
australiska filmer eller nyzeeländsk sport kan ha
avgörande betydelse för motivationen. Mitt råd är
alltså: välj vilken som helst av de stora internationellt gångbara standardvarianterna i den inre
kretsen, gärna en som intresserar dig – språkligt,
litterärt, kulturellt, sportsligt. Alla de talade stan14

dardvarianterna av engelska är i stort sett begripliga och accepterade över hela världen och variationerna i skrift är obetydliga, vilket väl bör vara
det avgörande argumentet för oss i Sverige. Hög
motivation och riklig exponering är två säkra
grundbultar i framgångsrika språkstudier.

Språk för både kommunikation och
identitet
Med tiden kommer sannolikt en allt större del av
jordens befolkning att bli tvåspråkig. Allt fler kan
något främmande språk, oftast engelska, vid sidan
av sitt modersmål. Men de två språken har olika
funktioner och kompetensnivåer. De flesta av oss
som har engelskan som andraspråk talar det ”med
hjärnan” – den är det praktiska verktyget för internationell kommunikation, arbete, resor och
hobbys. Men vi behöver också ett språk som vi talar ”med hjärtat” – och det är bara modersmålet,
hemspråket och vardagsspråket som kan ge oss
personlig identitet och tillhörighet.
Många av världens språk kommer tyvärr att fortsätta att dö ut, speciellt de som saknar skrift och
fungerar i små samhällen som är ekonomiskt svaga. Svenskan är inget stort språk mätt i antal talare, men heller inte utrotningshotat så länge vårt
samhälle fungerar och vårt språk används. Att vi
blir tvåspråkiga ökar vår språkliga medvetenhet
och innebär inte ett hot mot svenskan, i den meningen att vi skulle börja använda engelska som
vardagsspråk.
Många beklagar engelskans starka inflytande på
dagens svenska språk, men det finns anledning att
påminna om att denna påverkan är begränsad till
en liten del av ordförrådet och att grammatiken
och uttalet är i allt väsentligt oberörda. Engelskans dominans utgör en kort, om än mycket intensiv, epok i svenskans långa historia: huvuddelen av
den engelska ordimporten har inträffat först under de senaste femtio åren. Det tidigare latinska,
tyska och franska inflytandet varade betydligt längre och var mera genomgripande i vårt språks utveckling.
Det är vårt eget ansvar att se till att svenska språket finns kvar genom att vårda det väl och bruka
det mycket – ingen kommer och tar svenskan ifrån
oss.

Författarpresentation

Lästips

Jan Svartvik är född 1931 i Torsby i Värmland, tog
studenten i Karlstad och och läste engelska, franska och fonetik i Uppsala på 50-talet. Under 60talet arbetade han till stor del utomlands, först i
England på Survey of English Usage, ett forskningsprojekt vid University College London under ledning av Randolph Quirk, och senare i USA
vid Brown University, Providence, Rhode Island.
Efter doktorsdisputationen var han universitetslektor och docent i Göteborg innan han hamnade i
Lund där han var professor i engelska från 1970
till 1995.
Han har medverkat i en rad arbeten inom
grammatik, talspråk och korpuslingvistik. Hans
senaste populära arbete var Engelska – öspråk, världsspråk, trendspråk som fick Augustpriset för 1999 års
bästa fackbok.

Mycket i den här artikeln är baserat på Engelska –
öspråk, världsspråk, trendspråk (Norstedts Ordbok
1999) och där finns mer att hämta för intresserade lärare och elever.

Diskussionsfrågor
1. Är det bra att det finns så många engelska geografiska varianter?
2. Vad kommer att hända med engelskan? Kommer den att bli mer lika eller mer olika nu när den
talas över nästan hela världen?
3. Vilket är ”bästa köp”: brittisk eller amerikansk
engelska? Eller kanske den australiska varianten?
4. Engelskan breder ut sig som det största och
populäraste främmande språket i världen. Hur
påverkar detta andra språk: ”stora språk” som tyska och franska – ”mindre språk” som svenska och
isländska – ”småspråk” som aboriginspråken i
Australien och indianspråk i Amerika?

David Crystal är en lika flitig som kompetent författare till översiktliga och populära arbeten om
språk. Här är tre förslag: The Cambridge Encyclopedia
of Language (1997) är ett vackert illustrerat verk
om språk i allmänhet; The Cambridge Encyclopedia
of the English Language (1995) tar upp olika aspekter på engelska språket; English as a Global Language (1997) diskuterar engelskans roll som världsspråk. Alla tre böckerna är utgivna av Cambridge
University Press.
Robert McCrum, William Cran & Robert MacNeil,
The Story of English (Faber and Faber, 1992) är en
populär bok som först kom ut i samband med tvserien med samma namn.
The Oxford Companion to the English Language är en
nyttig uppslagsbok av Tom McArthur (Oxford
University Press, 1992). Han har även skrivit The
English Languages (Cambridge University Press,
1998) som behandlar engelskans framtid.
English Today (utgiven av Cambridge University
Press) är en lättläst tidskrift som passar bra i skolans bibliotek. Den innehåller artiklar, recensioner och debatter om dagens och morgondagens
engelska i alla delar av världen.
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Språksynen i dagens kursplaner
Per Malmberg

Skolans värdegrund och den
pedagogiska grundsynen
I den pedagogiska debatten under senare år återkommer ofta begrepp som skolans värdegrund och
pedagogisk grundsyn. De här båda begreppen vilar
som ett fundament för all den verksamhet som
bedrivs i skolan. När det gäller värdegrunden kan
man se uttalanden som följande:
”Människolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med de svaga och utsatta samt alla människors lika värde, utgör kärnan i de värden skolan skall
gestalta och förmedla. Tillsammans med aktningen
för varje människas egenvärde och respekten för det
levande, utgör de den etiska grunden för skolans arbete” (Skola för bildning 1992:147).
Ser vi till den pedagogiska grundsynen kännetecknas
den ända sedan Lgr 801 av uppfattningen att människorna är aktiva och kunskapssökande till sin ”natur” och att skolarbetet därför måste organiseras
så att möjligheter till ett aktivt kunskapsbyggande
skapas.
Går vi sedan vidare till de senaste läroplanerna, alltså Lpo 94 och Lpf 94, ser vi att ansvaret för
utvecklingen av arbetsformer och arbetssätt allt
tydligare lyfts över på lärarprofessionen. Verksamheten skall inte längre – som fallet var före Lgr 80
– styras genom föreskrifter om den metodiska utformningen. Eller som det står i Skola för bildning:
”Istället är det samspelet mellan lärarnas teoretiska föreställningar och verksamhetens praktiska
utformning som bör göras till grund för en alltmer reflekterad praktik” (1992:62).
Det förhållningssätt som kan rekommenderas
för dagens lärare, inklusive språklärarna, blir alltså att med en bred och väl förankrad teori som
bas utveckla en metodik som tar medvetenhet och
reflektion som utgångspunkt.
Om man vill, kan man se de drygt tjugotalet
artiklarna i Språkboken som ett bidrag till den teo16
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Lgr 80, Lpo 94, Lpf 94 etc – för fullständiga namn se litteraturförteckningen s 25

retiska bas som man som lärare behöver ha för att
kunna genomföra denna reflekterande praktik ute
i klassrummen.

Språksynen i ett historiskt perspektiv
Eftersom vi här tidigare sagt att värdegrund och
pedagogisk grundsyn är fundamenten för all verksamhet i skolan, är det självfallet så att dessa fundament också måste ge avtryck i språkklassrummen. Eftersom språkundervisningen idag snarast
utgör en integrerad del av hela skolans verksamhet, kan man av praktiska skäl låta allt det arbete
som försiggår i språk ta sin utgångspunkt i det som
kallas språksyn.
Att låta språkundervisningen ingå som en väl
integrerad del i skolans totala verksamhet har
emellertid långt ifrån alltid varit någon självklarhet. Språklärarna rörde sig länge inom ett avgränsat revir skilt från det arbete som försiggick i
skolans övriga ämnen. Denna isolering kan naturligtvis ha gällt också andra ämnen men språken
var ändå något av främmande fåglar som befann
sig utanför gemenskapen – redan beteckningen
främmande språk antyder utanförskap.
På 1970-talet började diskussioner föras om
man skulle kunna föra in det som kallades för läroplanens övergripande mål i en språkundervisning som dittills haft en betydligt snävare inriktning. Vi var här på väg mot en omorientering av
språkundervisningen – en förändrad språksyn om
vi så vill.
Vad var det då som hade gjort språken till en
balkong som hängde utanför huvudbyggnaden?
(för att citera ett skolråd på dåvarande Skolöverstyrelsen). Troligen var orsaken att språken länge
haft karaktären av rena färdighetsämnen, där anknytningen till ett levande innehåll ofta saknats.
Historiskt sett har det varit så att en verksamhet
främst inriktad på språkets formella sida under århundraden dominerat språkundervisningen. Vis-

serligen har det också funnits s k aktivister som
velat ge språkundervisningen en mer praktisk inriktning men formalisterna har gång på gång återtagit scenen. En orsak kan ha varit att områden
som grammatik och översättning ansågs ha ett s k
formalbildningsvärde. Många menade att arbetet
med språklig analys hade en klart intelligensstärkande funktion och alltså hade ett värde utöver
det rent språkliga.
En annan förklaring kan vara att när lärare arbetade med grammatik och översättning kände de
sig på säkrare mark än när de arbetade med s k
friare talövningar där osäkerheten om eleverna
gjorde rätt eller fel upplevdes som frustrerande.
Man får naturligtvis inte heller bortse från att
många lärare när de lade tyngdpunken på formella
övningar sökte få en garanti för att språkfelen skulle minimeras vid verklig språkanvändning senare
i livet.
Det skulle dröja länge innan vi fick en mer nyanserad syn på grammatiken och sökte besvara mer
ingående frågor kring dess roll i skolan.*
Ett tecken på förändring var när det i Lgy 70
särskilt framhölls att ”Grammatikens roll i undervisningen är funktionell: de grammatiska kunskaperna ska ställas i den praktiska språkfärdighetens tjänst och får inte tillmätas något egenvärde”
(Lgy 70. 3- och 4-åriga linjer, Supplement II, s 267).
I det fortsatta resonemanget i Lgy 70 talar man
om att den teoretiska analysen ofta kan undvaras
men att den bör tillgripas i de fall ”då den utgör
en tydlig genväg till praktisk språkfärdighet”
(Ibid). Man kan alltså här tala om en förändring
av synen på grammatik: det praktiska syftet överordnas det teoretiska.

Europarådets bidrag till en förbättrad
språkundervisning
Grammatikens förändrade roll – som vi alltså ser
exempel på i Lgy 70 – blir än mer påtaglig i den
omorientering som sker senare delen av 1970-talet. Denna var till en början framför allt en följd
av Europarådets arbete kring de s k tröskelnivåerna. En av de ledande teoretikerna inom Europarådets språkprojekt var engelsmannen David Wilkins. Han menade att kärnan i en språkkurs inte
kunde beskrivas med utgångspunkt i traditionella
begrepp som grammatik och ordförråd. I stället
skulle man utgå från uttrycksbehoven: Vad behöver man t ex kunna säga på språket och vad behö* Se vidare Karl Erik Hedströms artikel om Grammatikinlärning s 69

ver man kunna förstå för att skaffa sig och ge information, be om tillåtelse, instämma, förneka, uttrycka gillande etc. Den prototyp till baskurs som
Europarådsexperterna med Wilkins som initiativtagare kom fram till var både funktionell och kommunikativ. Den första i den serie av tröskelnivåer –
som baskurserna kom att kallas – gällde engelska
och fick just namnet The Threshold Level. Den kom
ut 1975 och hade holländaren Jan van Ek som författare. Resonemangen inom Europarådet kring
framtagningen av tröskelnivåerna fick betydelse
för utformningen av kursplanerna i moderna
språk i Lgr 80. Flera av målformuleringarna i dessa
kursplaner påminner om beskrivningarna i The
Threshold Level, t ex följande i engelska:
Friare samtalsövningar som syftar till att öka elevernas förmåga att skaffa sig och ge upplysningar samt
uttrycka önskemål, känslor och åsikter. (Lgr 80:79)
Utgångspunkten är som sagt inte längre grammatiken utan vad eleven skall kunna göra med språket. Men grammatiken finns ändå med i bakgrunden. När man t ex skall skaffa sig upplysningar
måste man bl a kunna ställa frågor. För att kunna
ställa frågor måste man när det gäller engelskan
bl a behärska do-omskrivning. Men do-omskrivning
underordnas i detta fall alltså funktionen att ”skaffa
sig upplysningar”.
Men tröskelnivåerna var bara ett första steg på
vägen mot den förändring och vidgning av språkundervisningens mål som vi ser under 80- och 90talen. Jan van Ek som i Europa kallades Mr Threshold Level var den som själv gick i bräschen för en
ny och förändrad syn på språkens roll i skola och
samhälle. Elva år efter publiceringen av The Threshold Level ger han under rubriken Objectives for
foreign language learning ut en särkild volym kallad
Scope där han säger att den ursprungliga Threshold
Level visserligen beskriver ”the hard core” av kommunikativ förmåga men att denna förmåga också
rymmer åtskilliga andra och inte mindre viktiga
komponenter (Scope 1986:5). När det gäller språkundervisningens mål (”the objectives”) behöver vi
alltså ta fram ”an overall model” som är betydligt
mer komplex än den modell som gällde för tröskelnivåerna.
Den mest påtagliga förändringen jämfört med
tröskelnivåerna är synen på inlärarna. Tidigare
hade man haft en ganska endimensionell syn på
dem som håller på och lär sig ett språk – man
menade att de vid sin inlärning helt kunde förlita
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sig på sin intellektuella (”kognitiva”) förmåga. Nu
menar van Ek och många med honom att detta
inte räcker utan att man måste inrikta sig på ett
betydligt bredare spektrum:
…in planning the foreign language learners’ facilities we do not only seek to address the learners’ cognitive powers but also their psychological, their emotional, their social conditions (1986:8).
Jan van Ek säger i detta sammanhang att vi under
80-talet är på väg mot en ”holistic approach” – vi
måste komma åt helheten och allsidigheten när vi
försöker lära in och lära ut ett språk. Det är intressant att se att detta holistiska sätt att närma sig inläraren också präglar Skola för bildning:
i skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas (1992:49).
Vad innebär ”kommunikativ förmåga”?
Scope har spelat en viktig roll när det gäller att sammanställa och definiera de olika kompetenser som
innefattas i den kommunikativa förmågan. Dessa
kompetenser utgjorde sedan en viktig bakgrund
när vi i Sverige tog fram dagens kursplaner, särskilt den avdelning som handlar om Ämnets karaktär och uppbyggnad (se bl a Språk 2000:61). De sex
kompetenser van Ek tar upp för sin vida definition av kommunikativ förmåga är linguistic competence, sociolinguistic competence, discourse competence,
strategic competence, sociocultural competence och social competence. (1986:36).
Det som nämns först är alltså lingvistisk kompetens som van Ek betecknar som baskomponenten
för all kommunikativ förmåga. Utan kännedom
om vokabulär och behärskning av vissa strukturella regler som möjliggör meningsfulla yttranden är
ingen verbal kommunikation möjlig, säger van Ek.
Men för att kommunicera på ett smidigt sätt måste man också vara medveten om i vilka situationer
och sociala sammanhang ett visst ordval och vissa
uttryck hör hemma – med andra ord man behöver en sociolingvistisk kompetens. En annan kompetens, diskurskompetensen, kan t ex röra sådana saker som hur man börjar och slutar ett samtal.
Ett vanligt fenomen t ex när en svensk talar med
en infödd är att man som svensk saknar det adekvata ordet eller uttrycket i målspråket. Då gäller
det att ha verbala eller icke-verbala kommunikationsstrategier för att komma runt svårigheten och
18

ändå bli förstådd – det är här den s k strategiska
kompetensen kommer in. Den sociokulturella kompetensen innebär att man känner till så mycket av
det främmande landets samhällsliv och kultur att
man har förutsättningar att förstå även sådant som
ligger lite djupare än förståelsen av det enskilda
ordet. Det kan bl a gälla historiska eller litterära
anspelningar. Vilken bakgrundskunskap krävs det
t ex för att förstå följande:
He met his Waterloo when he boxed for the title?
Den sociala kompetensen till sist berör ett något annorlunda område - här är det fråga om viljan att
interagera, om attityd, motivation och empati - alla
viktiga komponenter för att kommunikationen
skall fungera i ett socialt samspel. Jan van Ek tillägger: ”social competence is a factor in the overall development of a learner’s personality.”*
På 1990-talet har Europarådets viktigaste bidrag
när det gäller språkundervisningen varit framtagningen av A Common European Framework of reference
for language learning and teaching. Det är ett mycket
omfattande verk som gick ut på att försöka ”specify
as full a range of language knowledge, skills and use as
possible” (Framework 1996:4). Vid arbetet med de
nu aktuella kursplanerna (se Språk 2000:23) var
syftet att man skulle bygga upp ett kursplanesystem där man i klart avläsbara steg skulle kunna
beskriva elevernas färdighets- och kunskapsutveckling. Vid detta systembygge användes Framework
som utgångsmodell och man se klara likheter –
men också skillnader – mellan Frameworks sex nivåer och de sju steg som beskrivs i kursplanerna.
Här i Språkboken har Bror Andered i artikeln Europarådets Framework – en inspirationskälla för de nya
kursplanerna redogjort för arbetet med och uppläggningen av detta omfattande referensmaterial
(se s 26). Han har också pekat på de delar av Framework som svenska språklärare kan ha särskild nytta
av.

Vilka inslag finns med från tidigare
kursplaner?
Går vi tillbaka till kursplanerna från 1960-talet kan
man redan där se att målet är en allsidig språkfärdighet, dvs en behärskning av de fyra fädigheterna höra, tala, läsa och skriva. (I Lgr 69 nämns färdigheten läsa före tala.)
Så här såg det gemensamma målet för de tre
då aktuella språken ut i Lgr 62:

* Se vidare Ingvor Sundells artikel (s 38) där hon i dialog med elever utifrån Scope diskuterar dessa kompetenser.

…undervisningen i engelska, tyska och franska har
till uppgift att i respektive språk göra eleverna förtrogna med ett begränsat, centralt förråd av ord, uttryck och grammatiska mönster samt att grundlägga
ett gott uttal så att de kan uppfatta och förstå tydligt
tal, läsa och förstå lätt text, uttrycka sig i tal i enkla
vardagliga situationer och i någon mån uttrycka sig
i skrift (Lgr 62:190).
Genom att ord, grammatik och uttal nämns före
de fyra färdigheterna är det lätt att få känslan att
man först skall ägna sig åt dessa språkliga element
så att man sedan kan börja öva de olika färdigheterna isolerat. Och detta var nog vad som ofta
skedde ute i klassrummen.
Men kursplaneförfattarna i Lgr 69 stod inte
främmande för att samtalet – den muntliga kommunikationen – spelade en viktig roll. Det ser man
bl a i kommentardelen till det som rör s k höroch talövningar:
Språkundervisningen i grundskolan måste utgå
från det faktum, att språket i första hand är ett
medel för muntlig kontakt mellan olika individer
(Lgr 62:194).
Tar vi steget fram till Lgr 80 och Lvux 82 så gällde
rent allmänt för denna läroplan att man ville se
över arbetsformer och arbetssätt. Man ansåg att
undersökande och laborativa arbetsformer borde
få ett större utrymme i skolan. Här kan nämnas
att begreppet learner autonomy lanserades inom
Europarådet redan 1977. Inom detta område påbörjades ett framgångsrikt utvecklingsarbete i olika länder, inte minst i Sverige – ett arbete som för
övrigt fortfarande pågår. Detta arbete avsatte spår
i 90-talets kursplaner där det bl a sägs att ”eleven
är van att ta ansvar för sin egen språkinlärning
(Grundskolan 1996:25).*
Framtagningen av tröskelnivåerna fick som
nämnts återverkningar på målformuleringar i Lgr
80 och Lvux 82. Begrepp som kommunikativ färdighet och kommunikativ kompetens började att diskuteras och fick genomslag inte bara i Lgr 80 och
Lvux 82 utan också i läroplaner i olika delar av
världen. Just begreppet communicative competence
lanserades av dem amerikanske språksociologen
Dell Hymes redan 1968 och definierades av honom som
what a speaker needs to know to be able to communicate effectively in culturally significant settings.
* Se vidare Jörgen Tholins artikel om Elevplanerad språkundervisning s 214

Utöver den lingvistiska kompetensen behövs alltså en sociolingvistisk och sociokulturell kompetens
(se van Ek ovan) om man skall kunna kommunicera, dvs överföra och ta emot budskap, på ett effektivt sätt.
Inom Europarådet ville man fortsätta med praktiska tillämpningar av det som mer allmänt började kallas a communicative approach. Detta intresse
för språklig kommunikation utvecklades till ett
projekt som bedrevs mellan1982 och 1988 och som
bl a avsatte en mycket användbar handbok kallad
Communication in the modern languages classroom
(Sheils 1988). Utöver de praktiska tillämpningar
som denna bok innehåller behövdes ett teoribygge på vilket de praktiska tillämpningarna kunde
vila. En del av den teoretiska basen utgörs alltså av
Jan van Eks ovan nämnda Scope.
Med tanke på det intresse Europarådet under
hela 1980-talet visat för såväl teoretiska som praktiska aspekter på kommunikativ förmåga (communicative ability ) var det naturligt att språklig kommunikation skulle få en central plats i de svenska
kursplaner som kom fram under 1990-talet. Så blev
också fallet. Kommunikativ språkfärdighet blev en
av de centrala delarna i den avdelning som kallades Ämnets uppbyggnad och karaktär i de kursplaner
som ansluter till Lpo 94.
Den andra centrala delen var Interkulturell förståelse. För att förstå varför Interkulturell förståelse fått
en så central plats måste man även här gå tillbaka
till Lgr 80. Före varje kursplan finns där ett avsnitt
som kortfattat anger syftet med ämnet.: ”Varför
läser vi det?” I denna ”portalskrivning” sägs det
med en likartad formulering för alla tre språken:
Engelska (franska/tyska) ingår i grundskolans undervisning därför att eleverna skall bli medvetna om
att språket är ett uttryck för olikartade levnadsförhållanden, annorlunda kultur, olika begreppsindelning i skilda länder (Lgr 80:76).
I själva kursplanerna i språk hittar vi sedan inte
mycket i Lgr 80 som följer upp denna portalskrivning. Om man däremot går till Mål och riktlinjer –
alltså de s k övergripande målen – hittar man där
ett längre avsnitt om internationalisering (Lgr
80:31). Där står bl a:
Det är skolans uppgift att fostra eleverna så att de
känner solidaritet med andra länder, folkslag och kulturer (Ibid).
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I Lgr 80 har man också i åtanke våra invandrare
som redan på 1970-talet var många och som förtjänade särskild uppmärksamet i våra svenska skolor. Man säger bl a att
Invandrarelever och deras föräldrar kan vara en stor
tillgång för att förmedla kännedom om andra länders kultur (Ibid).

som kommentarmaterialet – att sida vid sida redovisa erfarenheter från skolarbete, utvecklingsprojekt och forskning. Det är glädjande att det varit
möjligt den här gången att lägga fram boken bara
ett år efter det att det fattats beslut om de nya kursplanerna.

Varför nya kursplaner?
och vidare att
det är skolans uppgift att fostra eleverna att förstå
och känna samhörighet med minoritetsgrupper inom
vårt eget land (Ibid).
Flera av de tankar som är uttryckta i portalskrivningen och under avsnittet internationalisering i
Lgr 80 kom sedan in under avsnittet Interkulturell förståelse i kursplanerna till Lpo 94.*
Ett nyinslag i Lgr 80 jämfört med tidigare läroplaner var att man tagit med ett s k affektivt mål:
Undervisningen bör vidare leda till att eleverna vill
och vågar använda engelska (franska/tyska).
Tanken är naturligtivs att det är viktigt att eleven
är aktiv och orädd när han använder det främmande språket. Den elev som vågar använda olika strategier, även kroppspråk, kan hålla ett samtal vid
liv. Eller som det senare stod i Lpo 94:
Det ligger också ett värde i att eleverna försöker hitta
vägar för att föstå och göra sig förstådda även i situationer där den egna språkförmågan inte riktigt räcker
till (Grundskolan 1996:26).
Här är det alltså fråga om att använda det som van
Ek kallar en strategisk kompetens.
Innan vi lämnar den i många avseenden nyorienterande Lgr 80 vill vi erinra om att denna
läroplan till skillnad från de tidigare inte innehöll
några s k anvisningar och kommentarer där läraren kunde få vägledning i exempelvis metodiska
frågor. Vad man i stället utlovade var ett kommentarmaterial där bl a erfarenheter från skolans dagliga arbete men där också redovisning av forskningsresultat skulle ingå (Lgr 80:9).
När det gäller språken lät detta material vänta
på sig. Det kom ut först 1990 i en volym som fick
namnet Undervisning i främmande språk som även
om framtagningen dröjt blev uppskattad av lärarna. Man kan säga att Språkboken har samma syfte
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Inledningsvis bör nämnas att det är kursplaner och
betygskriterier som reviderats år 2000. Gällande
läroplaner är fortfarande Lpo 94 och Lpf 94.
I stället för B- och C-språk används nu i kursplanerna beteckningen Moderna språk (med tillägget ”utom engelska” inom parentes). Alla texter
är nyskrivna.
Bland de anledningar till att en revidering gällande alla ämnen kommit så förhållandevis snabbt
anges följande:
De snabba samhällsförändringarna som ökad internationalisering och kulturell mångfald, arbetslivets
förändring och informationsteknologins utveckling
påverkar arbetet i skolan. Det är en av orsakerna till
att kursplaner och betygskriterier nu behöver revideras
(Grundskolan 2000:7).
I engelska och övriga moderna språk blev det i ett
avseende en mer genomgripande förändring. Eftersom målbeskrivningarna tidigare saknade en
tydlig progression vid övergång från grundskola
till gymnasieskola var det angeläget att söka åstadkomma ett mer enhetligt och sammanhängande
system. Det var här kursplaneskrivarna hämtade
inspiration från Europarådets Framework (se ovan)
och konstruerade ett system med sammanlagt sju
steg, där det ena steget tydligt skulle bygga på det
andra.
Det innebar vidare att inte bara själva kursplanerna utan också betygskriterierna är stegvis uppbyggda. Varje sådant steg har sedan en och samma ordalydelse oavsett språk. Det betyder att kriterierna
för Väl godkänd och Mycket väl godkänd i engelska
år 9 i grundskolan (= steg 4) alltså är identiska
med motsvarande kriterier för steg 4 i moderna
språk i gymnasieskolan. Möjligheten att göra lokala och nationella jämförelser såväl inom språken som mellan språken ökar därmed och på sikt
avser man att använda de sju stegen som instrument vid internationella jämförelser. I en framtid
kan man kanske också hoppas att det ska bli möj-

* Se vidare temat Kultur, interkulturalitet och flerspråkighet i tre artiklar av Ulrika Tornberg (s 181), Eva Jönsson (s 192) och Sölve Ohlander (s 198)

ligt att frigöra sig från ”årskurstänkandet” och helt
enkelt fastställa på vilket steg eleven befinner sig i
fråga om sin språkfärdighet i engelska och övriga
moderna språk. När man nått minst godkänt på
ett steg, går man över till nästa oberoende av i vilken årskurs man befinner sig.

Vad är nytt i de nya kursplanerna?
Texterna är som sagt helt nyskrivna men indelningen i olika avdelningar eller avsnitt är den samma
som i 90-talets kursplaner. Här nedan görs en genomgång avsnitt för avsnitt med engelskan i grundskolan och gymnasieskolan som utgångspunkt.
Varje kursplan rymmer följande avsnitt
•
•
•
•

Ämnets syfte och roll i utbildningen
Mål att sträva mot
Ämnets karaktär och uppbyggnad
Mål att uppnå

Efter kursplanen följer ett avsnitt kallat Bedömning. Det innehåller två avdelningar:
•
•

Bedömningens inriktning
Betygskriterierna

Ämnets syfte och roll i utbildningen
(I den gymnasiala utbildningen saknas ordet ”roll” – själva rubriken fanns inte i närmast föregående kursplaner men själva syftesbeskrivningen ingick.)

Nyckelorden är kommunikation, internationell,
informationsteknik och kultur.
Det talas om engelskan som ”dominerande
kommunikationsspråk” men också om att utveckla ”en allsidig kommunikativ förmåga”. Vidare talas om ”internationella kontakter” och en ”internationaliserad arbetsmarknad”.
Det är premiär för ordet ”informationsteknik”
– vi måste ta del av den snabba utvecklingen på
detta område, säger man.
Det som lyfts fram starkare än i tidigare kursplaner är ordet ”kultur”. Det talas om att engelskan ”förmedlar många vitt skilda kulturer” och
att utbildningen har som ett av sina syften ”att vidga perspektiven på en växande engelsktalande
omvärld med dess mångskiftande kulturer”.
Därmed har man i Ämnets syfte lyckats fånga in
det som ovan angavs som viktiga skäl för en kursplanerevidering i alla ämnen, nämligen den ökade internationaliseringen, den kulturella mångfal-

den och informationsteknikens utveckling. Här
kan man verkligen tala om att man lyft in skolans
övergripande mål i kursplanen i språk.
För den gymnasiala utbildningen i engelska är
skrivningen identisk när det gälller att beskriva ämnets syfte. En särskrivning gäller slutet där det talas om att engelskan på gymnasiet blir ett redskap
”för lärande inom olika kunskapsområden”.
Samma nyckelord som för engelskan, alltså kommunikation, internationell, informationsteknik och
kultur, gäller också för moderna språk. Om man tar
bort uttryck som ”dominerande kommunikationsspråk” överensstämmer skrivningen för moderna
språk väl med den för engelska.
Mål att sträva mot
I kursplanerna från 1994 mötte vi för första gången en ny typ av mål, nämligen Mål att sträva mot.
Det som kännetecknar dessa mål är att de dels är
vida, dels inte sätter någon gräns för kunskapsutvecklingen (Grundskolan 1996:5). Även om målen inte skall sätta någon gräns, kom man vid kursplanearbetet fram till att det var önskvärt att man
hade skilda mål att sträva mot för de båda skolformerna. Detta innebär att vi har gemensamma
mål för engelska och moderna språk i grundskolan och på samma sätt gemensamma mål för dessa
språk i gymnasiekolan.
Ett exempel på en målformulering i grundskolan är:
utvecklar sin förmåga att använda språket för att
kommunicera i tal och skrift
Motsvarande exempel för den gymnasiala utbildningen lyder:
utvecklar sin förmåga att kommunicera och interagera på språket i skiftande sammanhang kring varierande frågor och i olika situationer
Av elva målbeskrivningar i grundskolan används
verbet ”utvecklar” i tio fall.
I ett fall används verbet ”fördjupar” och då gäller det färdigheten att förstå talat språk.
I gymnasieskolan används verbet ”utvecklar” i
bara fem av elva mål medan man ger mer utrymme
åt verb som ”fördjupar”, ”förbättrar” och ”förfinar”.
Intressant är att man både i grundskolan och
gymnasiet lyfter fram vikten av reflektion. I grundskolan skall eleven dels reflektera över levnadssätt
och kulturer i de länder där språket talas, dels re21

flektera över och ta ansvar för sin egen språkinlärning.
I gymnasieskolan används verbet reflektera liksom i grundskolan i samband med ”kulturmålet”.
Skolans strävan förväntas resultera i att eleven
– reflekterar över levnadssätt, kulturtraditioner och
samhällsförhållanden i länder där språket används
samt utvecklar fördjupad förståelse och tolerans för
andra människor och kulturer (Språk 2000:85).
Medvetenhet och reflektion är två begrepp som
senare års inlärningsforskning ägnat stort intresse åt. Begreppen hör samman och det är naturligt
att se medvetenheten som bas för reflektionen. Att
man är medveten om en viss företeelses natur gör
att man kan börja reflektera över den. I den mån
företeelsen innehåller ett problem, kan man med
reflektionens hjälp förhoppningsvis komma fram
till en lösning. Under alla omständigheter innebär reflektionen en aktiv bearbetning som kan ge
bestående kunskap.
I Mål att sträva mot rör reflektionen främst kultur och språkinlärning men utifrån vad vi idag vet
om inlärning borde kanske reflektionen upphöjas till en övergripande princip för samtliga mål.
Ämnets karaktär och uppbyggnad
Den här rubriken som också fanns med i närmast
föregående kursplaner utgår från vad som är väsentligt i ämnet och besvarar frågan vilka grundläggande begrepp och strukturer som finns (Språk
2000:54).
Ser vi först till engelskan i grundskolan talas där
inledningsvis om det rika utbud av engelska som
finns utanför skolan, t ex i teve, filmer, musik, internet, datorspel, samt i texter och kontakter med
engelsktalande. Engelskan ger därmed också en
bakgrund till de olika kulturyttringar som ”eleverna omges av i dagens internationella samhälle”.
Engelskan har här ett försteg framför andra moderna språk.
Fortsättningsvis tas också upp de kompetenser
som ingår i en allsidig och kommunikativ förmåga.
Man känner igen de kompetenser som van Ek för –
tecknat i Scope och som redovisats här ovan (se s
17). Den terminologi som van Ek använder har dock
rensats bort och man nöjer sig med att redogöra
för vad de olika kompetenserna innebär. Utöver van
Eks kompetenser tas upp ytterligare två, nämligen
interkulturell kompetens och den kompetens som innebär medvetenhet om hur språkinlärning går till.
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När det gäller engelskan i den gymnasiala utbildningen följer detta ämne helt det som sägs för
grundskolan. Man har dock lagt till en beskrivning
av de tre kurser – A, B och C – som ingår i gymnasieprogrammen.
I moderna språk i grundskolan har man helt naturligt tonat ner det rika utbudet men talar om
vikten av att kunna använda flera språk för internationella kontakter. Även här framhålls det vidare perspektiv på samhälls- och kulturyttringar som
ett nytt språk kan ge (Språk 2000:67).
Avsnittet om kompetenser är identiskt med
engelskans. Avslutningsvis tas i Ämnets karaktär och
uppbyggnad upp beskrivningar av det som särskilt
karakteriserar de moderna språken franska, spanska och tyska. Även andra moderna språk får ett
kortfattat omnämnande.
Beskrivningen av Moderna språk i den gymnasiala utbildningen följer nära den framställning som
redovisats för grundskolan. Avsnittet avslutas med
en beskrivning av de sammanlagt sju kurser (motsvarande sju steg) som ryms inom gymnasieskolans utbud.

En gemensam språksyn
De tre avsnitten Ämnets syfte och roll, Mål att sträva
mot och Ämnets karaktär och uppbyggnad ger sammantaget en klart enhetlig bild av vad språkundervisningen skall handla om. Att den kommunikativa språkfärdigheten står i centrum är en
självklarhet i samtliga moderna språk i såväl grundskolan som gymnasieskolan. Uppfattningen att
denna språkfärdighet är av komplex natur och
består av flera olika komponenter är man också
enig om. Idag ser man inte språken som isolerade
färdighetsämnen utan uppfattar dem som viktiga
bidrag när det gäller att vidga perspektivet från
det nationella till det internationella. Här spelar
vid sidan av engelskan de övriga moderna språken en viktig roll, eftersom kunskaper i flera främmande språk förutom den rent praktiska nyttan
också kan bidra till en mer nyanserad bild när det
gäller internationella företeelser. Fördomar på
grund av okunnighet är tyvärr fortfarande relativt
vanliga och språkkunskaper kan råda bot på denna okunnighet. Vi erinrar om att ordet ”barbar”,
idag använt om den som saknar kultur och förfinat levnadssätt, ursprungligen användes av grekerna och romarna på dem som man inte kunde kommunicera med – främlingarnas språk lät som ett

enda sammanhängande ”barbarbarbar” – därav
namnet barbar.
Eftersom den djupare förståelsen av en kultur
bygger på språkkunskaper likaväl som den djupare språkförståelsen bygger på kulturkunskaper,
måste egentligen all verksamhet i språkklassrummen vara allsidig - eller om vi så vill av holistisk
karaktär. Det är därför man numera ogärna betraktar kulturkunskap som något som enbart övas
för sig - kulturkunskap ingår i stället som en integrerad del i den totala verksamheten i klassrummet. Detta hindrar inte att just kulturkunskapen
kan vidgas och växa till något som kan kallas interkulturell förståelse. Under Ämnets karaktär och uppbyggnad omnämns interkulturell förståelse som en
särskild kompetens.
Utifrån kursplanerna kommer lärarna att verka inom ramen för en gemensam språksyn där allsidig kommunikativ språkfärdighet och interkulturell förståelse står i centrum.
Mål att uppnå
I Mål att uppnå beskrivs den miniminivå av kunskaper och färdigheter som eleven minst skall uppnå efter ett visst skolår i grundskolan (det femte
och nionde året i engelska och det nionde i moderna språk). I gymnasieskolan gäller mål att uppnå ”efter avslutad kurs”. I grundskolan anses mål
att uppnå ge tillräckligt stöd för betygssättningen
och därför ges inga kriterier för detta betyg utan
bara för betygen Väl godkänd och Mycket väl godkänd. I gymnasieskolan ges kriterier för alla tre
betygen. Strävan när det gäller Mål att uppnå har
varit att ordna hierarkiska stegar där man just stegvis hela tiden lägger till kunskaper och färdigheter till det föregående. Om målet i slutet av det
femte skolåret (steg 1) i grundskolans engelska är
att eleven skall
kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen (Språk 2000:62).
så utvecklas denna förmåga i slutet av det nionde
skolåret (steg 4) till att eleven skall
kunna delta aktivt i samtal kring kända ämnen och
med hjälp av olika strategier bidra till att kommunikationen fungerar (Ibid).
Såväl Mål att uppnå som senare betygskriterierna
följer en enhetlig struktur:
* Se vidare Per Malmberg artikel om Språklig medvetenhet s 141

Först kommer färdigheter som rymmer förståelse av talat språk, muntlig kommunikation, sammanhängande tal, läsning av texter av olika slag
och skriftlig kommunikation, alltså en allsidig kommunikativ färdighet.
Sedan följer mål som gäller kultur och sist de
mål som innebär att eleven reflekterar över den
egna språkinlärningen, att han/hon kan använda
adekvata hjälpmedel samt också ta ansvar för planering, genomförande och utvärdering av det
egna arbetet.
När det gäller det som denna artikel handlar
om, nämligen språksynen i de nya kursplanerna,
tillför Mål att uppnå ingenting nytt. Dessa mål skall
istället ses som exempel på hur denna enhetliga
språksyn omvandlas till beskrivningar av vad eleven skall kunna göra med språket.
Bedömningen
Till sist några ord om avsnitten Bedömningens inriktning – som bara finns med i grundskolan – och
Betygskriterierna.
När det gäller att bedöma den allsidiga kommunikativa förmågan kan man använda olika bedömningsaspekter. En sådan aspekt är att bedöma elevens receptiva färdigheter, dvs förmågan att förstå
talat och skrivet språk. Ett viktigt inslag vid språklig kommunikation är att växelvis kunna fungera
som lyssnare och talare, dvs kunna använda interaktiva färdigheter. Denna växelverkan måste också bedömas liksom de produktiva färdigheterna tala
och skriva. Utöver bedömning av dessa färdigheter har man anledning att titta på elevens förmåga att använda olika strategier.*
Det som vidare skall bedömas är interkulturell
förståelse samt förmågan att använda lämpliga hjälpmedel. Elevens insikter om hur språkinlärning går
till och också förmågan att använda olika tillvägagångssätt i det språkliga arbetet utgör ytterligare
en grund vid bedömningen.
Avsnittet Bedömningens inriktning har karaktären av allmänna råd och är alltså till skillnad från
kursplanen och betygskriterier inte ”bindande föreskrift”.
Betygskriterierna
Ordet kriterium betyder ”kännetecken” och betygskriterierna visar alltså vilka kännetecken som
skall utmärka ett visst betyg.
I grundskolan saknas som nämnts kriterier för
betyget Godkänd eftersom man menat att Mål att
uppnå tillsammans med det som i grundskolan
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stod om bedömningens inriktning skulle ge tillräckligt stöd för betygssättningen.
I gymnasieskolan finns det kriterier på tre betygsnivåer för tre kurser i engelska och för hela
sju steg i moderna språk. När det gäller kriterierna för Väl godkänd och Mycket väl godkänd är de
helt inriktade på de kommunikativa receptiva, interaktiva och produktiva färdigheterna. Kriterier
som gäller kultur, hjälpmedel samt ansvar och planering beskrivs endast på godkändnivån och läggs
inte ut på graderade kriteriesteg. Tanken är att
t ex att aspekter som interkulturell förståelse integreras i arbetet med kommunikativ färdighet och
därför inte behöver något kriterium ovanför godkändnivån.
Principen är att kriterienivån för Mycket väl godkänd har sina speciella kännetecken men också
innefattar de underliggande kriterierna för Godkänd och Väl godkänd. Ytterligare en princip är att
eleven för att få ett visst betyg skall uppfylla samtliga de kriterier som anges.

helt i linje med den kursplaneutveckling som vi
ser i Europarådssamarbetet.

Författarpresentation
Per Malmberg var under åren 1966-1992 lärarutbildare vid Lärarhögskolan, senare Institutionen
för lärarutbildning vid Uppsala universitet. Han
undervisade i engelskans metodik och skrev också en handbok i detta ämne.
Från och med Lgr 69 har han medverkat i framtagningen av kursplaner för såväl grundskolan som
gymnasiet. Från början av 1970-talet har han aktivt medverkat i Europarådets språkprojekt. Han
var från slutet av 1980-talet projektledare för
STRIMS (strategier vid inlärning av moderna
språk) och var huvudredaktör för boken I huvudet
på en elev (2000), som handlar om STRIMS-projektet. Per Malmberg är också medförfattare till
tre läromedelsserier i engelska för grundskolans
senare årskurser.

Slutord
Diskussionsfrågor
Betygskriterierna bygger på de mål som anges i
kursplanerna. Godkändnivån svarar mot Mål att
uppnå. Kriterierna för Väl godkänd och Mycket väl
godkänd uttrycker en kunskapsnivå som ligger
betydligt över den miniminivå som krävs för godkänt – de närmar sig i stället den nivå som formuleras i Mål att sträva mot som per definition är mål
som inte sätter ”någon gräns för elevens kunskapsutveckling” (Grundskolan 1996:5). Men båda
målkategorierna hämtar sin näring från avsnittet
Ämnets karaktär och uppbyggnad som anger det som
är det centrala för ämnet och vilka kompetenser
som skall utvecklas. Här ser vi också inslag av det
som kallas pedagogisk grundsyn där begrepp som
reflektion, kritisk granskning, förståelse och självständigt arbete samt förmåga att samarbeta med
andra lyfts fram. Överordnat detta ligger avsnittet
Ämnets syfte som alltså talar om vilket syfte och vilken roll ämnet skall ha i den svenska skolan. Och
det är i detta avsnitt som vi tydligast ser samhörigheten med det som i läroplanen kallas för Skolans
värdegrund där internationalisering och kulturell
mångfald är viktiga begrepp.
Sammantaget kan vi säga att vi i de nya kursplanerna fått ett väl sammanhållet dokument präglat av en enhetlig och modern språksyn som är
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1. Vad innebär begreppen ”skolans värdegrund”
och ”pedagogisk grundsyn”?
2. Vilka tankar ligger bakom framtagningen av de
s k tröskelnivåerna?
3. Vilka kompetenser bör ingå i det som kallas
kommunikativ färdighet?
4. Vad är det som kan motivera framtagningen av
nya kursplaner?
5. Vad handlar avsnittet Ämnets syfte om? Är det
väl formulerat och någorlunda täckande?
6. Vad är det som skiljer Mål att sträva mot från
Mål att uppnå?
7. Vad är det viktigaste som sägs i Ämnets karaktär
och uppbyggnad?
8. Vad är det som skall bedömas vid betygssättningen?
9. Vad är det som gör att man kan tala om ”en
gemensam språksyn” i de nya kursplanerna?
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Europarådets Framework – en inspirationskälla
för de nya kursplanerna
Bror Andered

Bakgrund
Europarådet är en europeisk samarbetsorganisation som bildades 1949 som ett forum för frågor
av gemensamt intresse, t ex överenskommelser
som rör sociala, kulturella och vetenskapliga frågor. Ett annat viktigt område för rådets verksamhet är mänskliga fri- och rättigheter. Efter att från
början ha bestått av enbart västeuropeiska stater
är organisationen i dag, efter de politiska förändringar som ägde rum mot slutet av 1980-talet, alleuropeisk. Inom sektorn Education and Culture har
i flera decennier ett omfattande arbete bedrivits
kring språkundervisning/språkinlärning. I detta
arbete deltar för närvarande nästan femtio länder.
Syftet har varit att främja utvecklingen av undervisningen i främmande språk i alla medlemsländer som ett medel att förbättra internationell förståelse och samarbete. Arbetet har bedrivits i form
av fleråriga projekt med olika inriktningar och
tyngdpunkter. Här några exempel: Learning and
Teaching Modern Languages for Communication, 198286, och Language Learning for European Citizenship,
1990-96. Det nu pågående projektet kallas Language Policies for a Multilingual and Multicultural Europe och det kommer att avslutas under innevarande år, 2001, som också gjorts till the European Year
of Languages.
Kärnan i det arbetet inom ovanstående projekt
har varit internationella seminarier och s k workshops, där nyckelgrupper bestående av främst lärarutbildare, forskare, inspektörer, språklärare samt
kursplaneförfattare har träffats kontinuerligt. En
omfattande dokumentation i form av rapporter,
forskningsöversikter, kompendier, videofilmer etc
har spritts i medlemsländerna och använts inom
grundutbildnng och fortbildning i främmande
språk.
Sverige har deltagit mycket aktivt i ovanstående verksamhet alltsedan dess början på olika sätt.
Fortbildningsavdelningen vid Uppsala Universitet
har t.ex. haft ett särskilt ansvar och stått som värd
för flera av Europarådets kurser och seminarier.
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Avdelningen har också på olika sätt bidragit till
att sprida information om verksamheten, bl a genom rapporten För en bättre språkundervisning
(Malmberg 1989). Sverige bidrar numera också
till och deltar i det arbete som bedrivs vid The European Centre for Modern Languages i Graz som startade sin verksamhet 1995 för att stödja utvecklingen av språkundervisningen i medlemsländerna.
Europarådets tidigare språkprojekt arbetade mycket med beskrivningar, i kommunikativa termer, av olika
funktionella nivåer i språk. Redan 1975 presenterades en första studie som angav vad en vuxenstuderande skulle kunna göra med det engelska
språket för att bemästra vad man kallade tröskelnivån (the threshold level), d.v.s. reda sig språkligt i vardagliga situationer – framför allt i tal – vid besök i
engelskspråkiga länder eller i kontakt med en engelsktalande i det egna landet. Liknande beskrivningar har därefter utarbetats för många andra
medlemsspråk. För svenska utgavs 1981 en tröskelnivå för invandrare på uppdrag av dåvarande Skolöverstyrelsen. Beskrivningsarbetet har senare vuxit
till att omfatta fler nivåer, t.ex. Waystage, som ligger lägre än tröskelnivån, och Vantage Level i engelska, som ligger betydligt högre än tröskelnivån.
I den senare volymen behandlas utvecklingen av
den lingvistiska kompetensen (ordförråd, läs- och
skrivfärdighet etc) men också den sociokulturella
kompetensen – här ingår t.ex. en intressant framställning om artighetskonventioner i engelska.
Vidare diskuteras det man kallar learning to learn,
d.v.s. elevens arbete med att förvärva insikt om den
egna läroprocessen och förmåga att självständigt
styra den. Denna volym är av stort intresse som
diskussions- och planeringsunderlag för engelska
i den gymnasiala utbildningen.
Mer eller mindre tydliga spår av Europarådets
arbete finns i våra nationella kursplaner alltifrån
Lgr 80 och Kom-Vux 82 samt i de läromedel som
utkommit allt sedan denna tid.

Europarådet summerar sitt arbete
År 1991 anordnades i Rüschlikon i Schweiz ett symposium i samarbete bl a mellan Europarådet och
den schweiziska federala regeringen. Temat var
Transparency and Coherence in Language Learning in
Europe: Objectives, Evaluation, Certification. Samtliga Europarådsländer deltog, däribland Sverige.
Symposiet enade sig om att lägga fram två förslag:
1 Europarådet skapar en europeisk språkportfölj.
2 Europarådet utarbetar ett ”ramverk” (framework) för språkundervisning/inlärning och
bedömning av språkkunskaper.
The European Languge Portfolio tänktes redan från
början innehålla referensskalor från det ”ramverk”
som kom att kallas A Common European Framework
(fortsättningsvis: CEF).
Arbetet med CEF kom igång under 1992. Flera
grupper med sakkunniga från olika medlemsländer deltog. Vidare följdes arbetet av Europarådets
projektgrupp för moderna språk och av representanter för EU:s Lingua-program. Ett antal forskare kontaktades för att skriva speciella rapporter
inom nya områden( t.ex. inom områdena sociocultural competence och strategies). Mer om detta
nedan. Under våren 1996 skickades ett första utkast till CEF ut till samtliga medlemsländer En
reviderad upplaga har sedan kommit ut i en engelsk och en fransk version 1998. Det är denna senare upplaga som ligger till grund för min redogörelse och analys nedan.

CEF-innehåll – kort redogörelse
kapitelvis
CEF i sin nuvarande form (Council of Europe
1998) omfattar följande nio kapitel:
1
2
3
4

Historisk bakgrund
Mål och syften
Inriktning
Språkanvändning och språkanvändaren/den
inlärande
5 Språkliga uppgifter och texter
6 Inlärningsprocessen och undervisningsprocessen
7 Språklig mångfald och utformande/planering
av språkprogram

8 Språkskalor och nivåer
9 Bedömning
Ett omfattande Appendix innehåller ett stort antal
skalor som ansluter till kapitel 8 och 9.
I det följande presenteras några valda exempel
på vad kapitlen handlar om.
CEF vill enligt kapitel 2 definiera och förklara
de begrepp och termer som bedöms nödvändiga
för en professionell beskrivning av mål och innehåll i språkundervisningen/språkinlärningen och
de nivåer som skall uppnås. Denna grundliga beskrivning syftar till att vara en hjälp för användaren – främst lärare, lärarutbildare, kursplaneförfattare och språkstuderande – när det gäller att
definiera och välja olika mål och studievägar och
när det gäller att informera om verksamheten. Den
senare aspekten förklaras ytterligare (s 7): CEF
syftar till att vara en hjälp för olika användare när
de behöver informera varandra om metoder, om
”strävansmål” och om faktiskt uppnådda mål. Därigenom kan verket medverka till att skapa klarhet
och övervinna språkliga barriärer och på detta sätt
bidra till ett effektivare internationellt samarbete.
I kapitel 3 definieras den ”handlingsorienterade inriktning” som genomsyrar framställningen
(sid 9):
Language use and learning are two of the many
actions performed by a social agent who, as an individual, has at his or her disposal and develops a range
of general competences and in particular communicative language competence. He or she draws on
these competences in different kinds of language activities in order to process text (receptively or productively) in relation to specific domains, activating those
strategies which seem most appropriate for carrying
out the tasks to be accomplished. This contextualised
use of general competences, and in particular of communicative competence, provides feedback which in
turn leads to their modification.
I det koncentrerade stycket ovan presenteras de
flesta och viktigaste av de kategorier som sedan
specificeras och diskuteras i de olika kapitlen. När
det gäller language activities gör CEF en indelning
i reception, production och interaction som också används i Kursplaner 2000 (Skolverket 2000). En fjärde aktivitet i CEF är mediation, d.v.s. ”förmedling”,
varmed avses översättning och tolkning. Dessa färdigheter utgör inte mål i våra kursplaner, men de
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förekommer säkert ofta som övningsmoment i
språkklassrummen.
Termen domains avser i CEF ”språkliga sammanhang”, t ex den personliga domänen, yrkesdomänen, samhällsdomänen och utbildningsdomänen.
I kapitel 4 görs en mycket noggrann genomgång
av den kommunikativa språkprocessens alla aspekter och faser. Detaljrikedomen kan ibland kännas
överväldigande, men man skall då hålla i minnet
att CEF syftar till att vara en hjälp inte bara för
den undervisning som sker inom det allmänna
skolväsendet utan också för all slags vuxenundervisning i främmande språk. En svensk språklärare
kommer dock att upptäcka att Kursplaner 2000
på många punkter ligger nära CEF, även om de
inte innehåller dess stora terminologiska apparat.
Det är viktigt att påpeka att CEF inte förordar
någon speciell metod för hur språkundervisning
skall eller bör gå till – framställningen är deskriptiv
och inte preskriptiv. Denna hållning framgår tydligt i t ex kapitel 6, där inlärningsprocessen beskrivs
och diskuteras. Avsnittet How do learners learn inleds på följande sätt:
There is at present no sufficiently strong research-based
consensus on how learners learn for the Framework
to base itself on any one learning theory.
Efter detta konstaterande diskuteras begreppen
acquisition (språkinlärning genom naturlig exponering) och learning (mer formell språkinlärning,
”skolinlärning”). Båda sätten att lära in ett främmande språk har sina förespråkare enligt CEF, som
emellertid fortsättningsvis fastslår (sid 82):
Between these polar extremes, most ”mainstream” learners, teachers and their support services will follow
more eclectic practices, recognising that most learners
do not necessarily learn what teachers teach and that
they require substantial contextualised and intelligible
language input as well as opportunities to use the
language interactively, but that learning is facilitated,
especially under artificial classroom conditions, by a
combination of conscious learning and sufficient
practice…
Troligen instämmer många svenska språklärare i
ovanstående uppfattning. I kapitlet beskrivs också
lärarens och elevens roller i språkundervisningen/
inlärningen – det hela blir till en framställning om
det ideala tillståndet där också dimensionen learning to learn finns med. Författarna konstaterar
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* Se vidare Jörgen Tholins artikel s 214

** Se vidare John Nixons artikel s 225

(s 83) att ”relativt få studerande har möjlighet att
ta egna initiativ att planera, strukturera och genomföra sin egen språkinlärning”. De flesta ”följer givna instruktioner och utför de aktiviteter”
som lärarna och textböckerna föreskriver. Men ”inlärning efter skolan kräver självständighet”. Som
bekant är ambitionen i våra nyaste språkkursplaner att eleverna successivt skall utvecklas till medvetna och insiktfulla språkinlärare och lämna skolan fullt kapabla att bedriva självständiga studier.
Hur det faktiskt ser ut i dag i språkklassrummen
när det gäller elevernas eget inflytande över studierna är det svårt att ha en säker uppfattning om –
variationen är troligen stor.*
I kapitel 7 diskuteras bl a begreppet partiell kompetens, varmed åsyftas t ex färdighet inom en viss
domän (t ex yrkesdomänen) eller en viss språklig
aktivitet (t ex reception, d.v.s. läsning eller lyssnande). Begreppet har kommit i fokus under senare
år och fått stor relevans i diskussionen om utvecklingen av flerspråkighet i Europa. Ett exempel på
hur partiell kompetens fungerar är följande: En
svensk byggnadsarbetare arbetar på ett bygge i
Tyskland. Han talar inte tyska men har lärt sig förstå en hel del och klarar att förstå vad de tyska
arbetskamraterna säger till honom. När han själv
vill uttrycka sig tar han oftast till engelska som flera av de tyska arbetskamraterna förstår ganska bra
– de har ju också läst en del engelska i skolan.
Något av detta tänkande fanns i det gamla svenska gymnasiet där förståelse av fransk text prioriterades på reallinjen, vilket också manifesterades i
studentprovet som bestod i en översättning till
svenska av en fransk text. Begreppet partiell kompetens är värt att diskutera, även när det gäller
ungdomsskolan, i termer dels av vad man avser
att uppnå, dels vad som faktiskt uppnås i dagens
språkundervisning.
I samma kapitel ges också exempel på vad man
kallar ”scenarier” där man presenterar olika förslag till språkprogram och diskuterar hur språk 1
kan stödja språk 2 och 3 och vilka färdigheter/
aktiviteter som kan tänkas få prioritet på olika stadier i utbildningen. Här berörs också frågan om
”yrkesspråk” och undervisning på ett främmande
språk – det sistnämnda kan t ex bli aktuellt i det
första främmande språket.**
I kapitel 8 diskuteras frågor som rör språkskalor
och språkfärdighetsnivåer. Inledningsvis gör författarna en intressant genomgång av olika principer
för att få fram färdighetsskalor. Enligt CEF finns
tre typer av metoder:

1 Intuitiva metoder. En expert eller en grupp av
experter tar fram en skala som beskriver mål
och/eller kriterier på basis av t ex andra existerande skalor eller på ett kursplanedokument.
Skalan skickas ut för synpunkter till ett antal
”informanter” och sedan görs nödvändiga justeringar av formuleringarna. Remissförfarandet kan göras mer eller mindre ambitiöst.
2 Kvalitativa metoder. Ett exempel på en sådan kan
vara att låta bedömare ”matcha” nivåbeskrivningarna mot typiska elevprestationer för respektive nivå för att säkerställa samstämmighet
mellan beskrivningarna – ”deskriptorerna” –
och verkliga elevprestationer. Denna metod
används t ex i bedömningsarbetet för Cambridge-examina i engelska. Ett annat tillvägagångssätt är att låta ett antal bedömare ordna
deskriptorerna hierarkiskt och samtidigt mönstra ut sådana som inte fungerar.
3 Kvantitativa metoder. Genom att använda välkända statistiska metoder kan man få fram s.k. facilitetsindex eller lösningsfrekvenser, som ger
möjlighet till kontroll över svårighetsgraden för
de uppgifter som används, liksom också s.k.
diskriminationsindex, som visar i vad mån uppgifterna verkligen systematiskt skiljer elever
med olika färdighetsgrad åt. Med hjälp av bl.a.
sådan information, insamlad under en följd av
år, går det att säkerställa att kraven för olika
färdighetsnivåer förblir desamma över tid.
Dessa metoder har använts i arbetet med CEF
liksom också sedan länge i Sverige, bl. a. vid
framtagningen av de nationella proven i språk.
Nyare och än mer avancerade metoder har
börjat användas på senare år.
De skalor som ingår i CEF (se nedan) har med
några undantag tagits fram med hjälp av alla ovan
beskrivna metoder. Detta har möjliggjorts genom
anknytning till ett schweiziskt forskningsprojekt
som tidigare nämnts (Schneider m fl 1993-1996).
Slutsatser som man dragit av detta arbete är t.ex.
att
• positivt formulerade deskriptorer är att föredra
• deskriptorer skall vara klara och entydiga och
inte vaga. ”The problem with vague descriptors is
that they can read quite nicely but an apparent ease

of acceptance can mask the fact that everyone is interpreting them differently .” (CEF s. 122)
Som exempel på en olämpligt formulerad deskriptor nämns följande: ”Kan använda ett urval (range)
av strategier.” (Här finns ett antal vagheter: Vad
menas med ’strategi’? Lämplig för vad? Hur skall
vi tolka ’urval’?)
Här några allmänna råd när det gäller deskriptorer:
• De skall vara klara – undvik ”jargong”, använd
enkel syntax.
• De skall vara korta – erfarenheten visar att
bedömarna har svårt att handskas med långa
beskrivningar som omfattar mer än två satser.
• De skall vara ”oberoende” – d v s de skall helst
kunna besvaras med: ja, han/hon kan göra detta eller nej, han/hon kan inte göra detta. Härigenom kan sådana deskriptorer fungera som
oberoende kriterier i t ex en checklista.
Ett område, det sociokulturella, som också inbegriper interkulturell kompetens, betecknas som svårt
att indela i steg. Författarna föreslår att detta arbete görs i ett särskilt projekt. (Flera intressanta
studier inom detta område har gjorts inom ramen
för arbetet med CEF, se litteraturförteckningen i
slutet av denna artikel.)
Vårt nya svenska kursplane- och kriteriesystem
i språk har utarbetats i stort sett enligt den intuitiva modellen. De nationella proven tillför emellertid kontinuerligt såväl en kvalitativ som en kvantitativ aspekt genom de mönsteruppsatser och de
exempel på muntliga prestationer som efter
granskning av tränade bedömare skickas ut som
stöd för lärarnas egen bedömning och genom de
omfattande statistiska bearbetningar som görs såväl efter alla utprövningar som efter de reguljära
provomgångarna. (Jfr dock t.ex. Cambridgeexamina, där allt bedömningsarbete sköts av särskilt
inskolade bedömare.) Ett nyligen utkommet servicematerial från Skolverket kommer att ge stöd
av kvalitativ karaktär för bedömningen av steg 2 i
franska, spanska och tyska samt steg 7 (= engelska
C) i engelska.
I det sista kapitlet konstateras att det finns en
konsensus bland internationella examensinstitut
när det gäller definitionen av vissa naturliga nivåer.
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Sålunda finner man i många skalsystem vad som
motsvarar Europarådets Threshold Level, d.v.s. den
nivå en vuxen behöver för att reda sig till vardags
och i arbetslivet på ett främmande språk. Den som
befinner sig på denna nivå kan använda det främmande språket relativt ”oberoende” till skillnad
från den som befinner sig på den lägre nivån,
Waystage, som Europarådet också tagit fram och
som betecknar en nivå där språkanvändningen är
begränsad till situationer av rutinkaraktär. Samma grupp som arbetade fram ovanstående nivåer
har som tidigare nämnts också definierat en nivå
ovanför Threshold som man kallat Vantage (på svenska ungefär ’fördelaktigt läge’ eller kanske hellre
’utgångsläge’ /för fortsatta studier/). Från ALTE
(the Association of Language Testers in Europe) har
CEF övertagit två nivåer som ligger över Vantage
och som alltså tillämpas av ett stort antal test- och
examensinstitut i Europa. Den lägsta av dessa nivåer som beskriver the proficient user är en annan
”naturlig” nivå, d.v.s den som krävs för att klara av
studier som bedrivs på ett främmande språk.
Det system av referensnivåer (common reference
levels) som nu föreslås av Europarådet i CEF (Figur 4, s 124) ser ut på följande sätt:
A

B

C

Basic User

Independent User

Proficient User

A1
Breakthrough

A2

B1

Waystage Threshold

B2
Vantage

C1

C2

Effective Mastery
Proficiency

Författarna till CEF tänker sig att ovanstående system skall kunna användas som utgångspunkt för
mer finindelade system för att tillgodose olika nationella behov av mål och skalsteg/betygssteg.
”Avståndet” mellan den högsta (C 2) nivån och
den lägsta (A 1) nivån framgår av nedanstående
exempel ur en av de referensskalor som återfinns
i CEF (s 131) – den är av ”holistisk karaktär” (se
nedan under kapitel 9) och riktas till icke-specialister utanför skolan (min översättning):
C2 Kan utan svårighet förstå praktiskt taget allt avlyssnat eller läst material. Kan sammanfatta information från olika muntliga och skriftliga källor och
kan formulera argument och beskrivningar till en
sammanhängande presentation. Kan uttrycka sig
spontant och precist, med mycket gott ”flyt” och därvid få fram finare betydelsenyanser även i mer komplexa situationer.
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A1 Kan förstå och använda vanliga vardagsuttryck
och elementära fraser för att tillfredsställa konkreta
behov. Kan presentera sig själv och andra och ställa
och besvara frågor om personliga förhållanden, t ex
var han/hon bor, personer han/hon känner och saker han/hon har. Kan delta i enkla samtal förutsatt
att samtalspartnern talar sakta och är beredd att hjälpa till.
Kapitel 9 handlar om bedömningsfrågor. Eftersom
detta område behandlas på annat ställe i denna
bok* får det här räcka med några korta kommentarer:
I boken diskuteras ingående skillnaden mellan
holistisk bedömning, där bedömaren ser till helheten och ”viktar” olika aspekter intuitivt i ett helhetsomdöme, och analytisk bedömning, där ett antal separata aspekter värderas var för sig och sedan
vägs ihop.
Som exempel på det stora antalet faktorer som
kan tänkas vara viktiga vid bedömning av muntlig
produktion nämns bl a följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turtagning
Samarbetsstrategier
Att be om förtydliganden
Språkligt ”flyt” (fluency)
Flexibilitet
Sammanhang
Ordförrådets omfång och precision
Grammatisk korrekthet
Uttal

Så många faktorer med tillhörande förtydliganden
är svåra att handskas med och bör enligt CEF reduceras till endast fyra eller fem, t.ex. följande:
•
•
•
•

Språkligt ”flyt”
Korrekthet
Interaktion
Sammanhang

Området strategier, som enligt CEF kan betraktas som
”gångjärn mellan kompetenser och aktiviteter”, är
ännu ”underutvecklat” i existerande examensskalor och även i de skalor som tagits fram inom CEF.
Det behöver alltså utvecklas vidare, framför allt för
att strategier är viktiga när det gäller att öka elevernas
medvetenhet om den egna språkinlärningen.
I ett omfattande Appendix presenteras ett stort
antal skalor som utvecklats inom det schweiziska forskningsprojekt som tidigare omnämnts.

Omkring 300 språklärare med undervisning i engelska, tyska eller franska från skilda skolformer
(även vuxenundervisning) deltog i det treåriga
arbetet. Detta omfattade allehanda kvalitativa åtgärder, t.ex.:
• analys av redan existerande språkskalor
• workshops där lärarna fick bedöma vilka deskriptorer de ansåg relevanta och klara och
ordna dessa hierarkiskt
• bedömning av de egna eleverna med hjälp av
ovanstående deskriptorer i de egna språkgrupperna
• bedömning av videoinspelningar av muntlig
produktion och diskussion om variation i bedömningarna
I arbetet ingick också att ta fram ett instrument –
”a self-assessment orientation tool” (se bilaga 1,
s 37) som kunde användas av eleverna som självskattningsskala i den planerade europeiska språkportföljen.*
Resultatet har blivit en stor mängd skalor i de
sex nivåer som redovisats ovan. Skalorna är ordnade i tre sektioner:
A Communicative Activities
B Strategies
C Communicative Language Competence
I sektion A finner man skalor under rubrikerna reception, interaction och production. I var och en av dessa
ingår en mer global skala, kallad overall listening, overall speaking etc. samt en mängd skalor som täcker
specifika delfärdigheter som t. ex. listening to audio
media & recordings, reading for information & argument
etc. Sektion B har samma indelning. I sektion C återfinns t ex skalor som täcker in fluency, ordförrådets
omfång, uttal och grammatisk korrekthet.
Man kan fråga sig varför det behövs så många
skalor, men man bör då hålla i minnet att CEF
avser att täcka in all språkundervisning och språkinlärning, alltså inte bara den som sker i den allmänna skolan utan också olika typer av språkundervisning för vuxna.
CEF och allt det utvecklingsarbete som ligger
till grund för den ger insikter av generellt värde
för allt kursplane- och kriteriearbete i språk. Den
kan ses som en gemensam bas för sådant arbete.
* Se vidare June Milianders artikel s 235

Trots den ambitiösa process som ligger till
grund för skalorna läggs de fram med stor ödmjukhet från författarnas sida:
This illustrative set of descriptors is put forward as a
basis for reflection, discussion and further action. It
is hoped that they will stimulate thought and criticism and lead to the development of a coherent set of
Common Framework scales … The aim of the example
is to open new possibilites, not to pre-empt decisions.
(CEF, s 165)

CEF och Kursplaner 2000 – likheter
och skillnader
Släktskapet mellan våra nya svenska kursplaner,
Kursplaner 2000, och CEF är mycket tydligt. De
experter som anlitats för det nya svenska kursplanearbetet i språk har varit mycket väl insatta i Europarådets arbete inom språkområdet och har i flera
fall deltagit aktivt i detta. De är också väl inlästa på
CEF och har använt den som en viktig referenskälla. Våra nya kursplaner är alltså skrivna i harmoni
med den ”state of the art” som beskrivs i CEF och
som redovisats ovan i denna framställning. En viktig skillnad mellan de två dokumenten är dock att
CEF tar upp och definierar en relativt omfattande
professionell terminologi, vilken inte tagits med i
våra kursplaner som man velat hålla så kortfattade
som möjligt. (En del av CEFs terminologi redovisas
och diskuteras dock i denna bok.)
De sex referensnivåerna i CEF kan ses som
”band” med större avstånd mellan nivåerna än i
vårt sjustegssystem. Den lägsta nivån i CEF, A 1
(Breakthrough), är lägre än steg 1 i Kursplaner 2000,
medan den högsta, Mastery, är högre än steg 7. Jfr
s 32 där två exempel presenteras.
De definitioner som används för de olika nivåerna i CEF är att betrakta som ”godkändkrav” för
dessa nivåer. I Kursplaer 2000 är det ”mål att uppnå” samt betygskriterierna för betyget G som definierar godkändnivån för varje steg.
De termer och begrepp som används för att fastställa och beskriva de olika nivåerna i de båda dokumenten är i stort desamma, men CEF är ofta
något fylligare och uttrycker även sådant som hos
oss bedöms ha för mycket karaktär av ”innehåll”,
vilket enligt utfärdade anvisningar inte anses höra
hemma i våra svenska kursplanedokument. Här
följer tre exempel (översättningarna av nivåerna i
CEF är mina egna):
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Exempel 1
I Kursplaner 2000, Moderna språk, steg 2, formuleras ett ”Mål att uppnå” som rör interaktion på
följande sätt:
Eleven skall kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen.
Detta preciseras sedan i ett kriterium för betyget
Godkänd i en något utvidgad form:
Eleven medverkar och gör sig förstådd i enkla samtal
i vardagliga situationer men behöver en stödjande
samtalspartner.
Kriteriet kan sägas vara ett slags ”vad är det?”, men
det innehåller dessutom en inskränkning av kravet
genom tillägget om den stödjande samtalspartnern.
En motsvarande definition finner man i CEF,
Overall spoken interaction, nivå A 2, Waystage:
Kan interagera någorlunda ledigt i strukturerade situationer och korta samtal, förutsatt att den andra personen hjälper till. Klarar enkla rutinmässiga replikskiften utan alltför mycket ansträngning; kan ställa och
besvara frågor och utbyta tankar och information om
bekanta ämnen i förutsägbara vardagliga situationer.
Här är överensstämmelsen tämligen god – CEF är
dock något explicitare när det gäller att uttrycka
hur nivån manifesteras.
Exempel 2
Ett annat mål att uppnå i Kursplaner 2000, som
uttrycker förståelse av tal, steg 6 (= engelska B) är
följande:
Eleven skall förstå vad som sägs i längre sekvenser
av sammanhängande tydligt tal som förmedlas direkt eller via medier och där innehållet kan vara obekant för eleven och av relativt teoretisk karaktär.
I kriteriet för Godkänd återfinns följande tillägg:
Eleven förstår innehållet i tydligt tal, även med dialektal färgning.
Detta motsvarar den näst högsta nivån i CEF, nivå
C 1 (Effective Proficiency), som har följande definition:
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Kan förstå tillräckligt för att följa med i sammanhängande tal om abstrakta och komplexa ämnen utanför den egna studie/intresseinriktningen men behöver ibland få vissa detaljer bekräftade, särskilt om
den talandes accent är obekant.
Även i CEF är alltså kravet på förmågan att förstå
olika accenter inskränkt, men på detta stadium
förväntas eleven, med användande av sin strategiska kompetens, kunna gå in med kompensatoriska strategier för att klara av eventuella luckor i
förståelsen.
Andra faktorer som kan göra talet svårbegripligt och som nämns i CEF på denna nivå men inte
i Kursplaner 2000 är t ex ”inadekvat meningsbyggnad” och ”användning av idiomatiska vardagsuttryck (slang)”. Här ges alltså enligt min åsikt något
mer hjälp vid bedömningen än i de svenska kursplanerna.
Exempel 3
Ett tredje exempel på skillnader mellan CEF och
våra kursplaner är följande som gäller skriftlig produktion, steg 6, och där Kursplaner 2000 har följande formuleringar:
Eleven skall kunna muntligt och skriftligt sammanfatta och kommentera olika slags texter, särskilt sådana som anknyter till intresseområden eller till studieinriktningen.
Eleven skall ha förmåga att presentera ett innehåll
på ett klart och väl strukturerat sätt samt kunna uttrycka sig varierat, personligt och med anpassning
till mottagare och situation.
I kriteriet för betyget G ges följande precisering:
Eleven uttrycker sig och interagerar skriftligt med sammanhang, struktur och allt större variation kring
innehåll hämtat från olika områden.
CEF formulerar kraven på samma nivå för Overall
Written Production, på följande sätt:
Kan skriva tydliga, välstrukturerade texter kring komplexa ämnen och därvid lyfta fram relevanta problemställningar och underbygga sina argument med
förklarande och stödjande synpunkter, skäl och relevanta exempel och avsluta framställningen på lämpligt sätt.

Här ger CEF stöd av mycket detaljerad karaktär
för bedömningen, som hos oss inte återfinns i kursplanen utan tas upp i de mönsterexempel som skickas ut i samband med bedömningen av de nationella proven. Kraven på innehållslig stringens och
stilistisk finess i CEF förefaller ganska höga – kanske hör de hos oss hemma först på steg 7.
Generellt kan sägas att skalorna i CEF är rena
färdighetsskalor. Där ingår alltså inga inslag som
anger vissa kunskapsområden, t ex realia eller litteraturhistoria, som i formuleringarna för steg 6
och 7 i Kursplaner 2000. Värt att notera är också
att där inte heller skymtar någonting av den studiefostran, som de svenska eleverna förväntas utveckla och manifestera.
De nämnda skillnaderna är naturliga – en referensskala som skall kunna tillämpas för olika språk
och som är tänkt för internationellt bruk kan inte
beskriva en sådan innehållslig kursnivå som den i
Kursplaner 2000. Det bör kanske återigen påpekas
att sociokulturell kompetens inte finns med i CEF men
att denna kan komma att införas senare. Däremot
tas området strategier upp för sig under rubrikerna reception, interaktion och produktion och där ges
rikligt med exempel som ger god hjälp.

Användningen av CEF – hittills och
framgent
Enligt rapporter från språksekretariatet i Strasbourg har flera länder redan redovisat att CEF
används som referensmaterial i det nationella
målformuleringsarbetet. Några länder nämner att
CEF är på väg att bli ett viktigt dokument för lärarutbildningen i språk och att materialet översätts
till det inhemska språket. Inom sammanslutningen ALTE (se s 30 och University of Cambridge 1998
i litteraturförteckningen) bedrivs ett utvecklingsarbete, som går ut på att fastställa gemensamma
examensnivåer med förankring i CEF. Institutionen för svenska vid Stockholms Universitet, som
svarar för test i svenska som andraspråk för universitets- och högskolestudier, deltar aktivt i detta
arbete.
Från flera länder rapporteras om arbete med
att jämföra de egna examensnivåerna i språk med
de referensnivåer som ingår i CEF. Så har ju också
varit fallet i Sverige, där Skolverket använt dem
som en viktig utgångsmodell i sitt nya kursplaneoch kriteriesystem i moderna språk (se vidare s 31
och s 34).

Europarådet planerar att under 2001 ge ut en
handbok (a compendium) som innehåller en översikt över användningen av CEF i medlemsländerna. Enligt uppgift är det Charles Alderson, brittisk forskare och expert inom området testning av
språkkunskaper, som kommer att svara för denna
skrift.
EU följde genom representanter för det s k
Lingua-programmet arbetet med CEF och har
anslagit medel för en utveckling av skalor och
material för elevernas självskattning, en vidareutveckling av det som gjorts inom CEF. Detta har
skett inom ramen för det s k Dialang-projektet
(Dialang= Diagnosis of language ability). Projektet syftar till att ta fram ett datoriserat diagnostiskt
system baserat på tidigare nämnda diagnosinstrument (se bilaga 1) där den studerande får möjlighet att på ett systematiskt sätt skatta sin egen språkförmåga och jämföra den egna bedömningen med
resultatet från ett placeringstest. Materialet kommer att finnas för ett stort antal språk, däribland
svenska. Sverige har genom expertis från Göteborgs universitet under ledning av docent Mats
Oscarson haft en framträdande roll i arbetet.
Det kanske avslutningsvis skall sägas att det inte
saknats kritik mot CEF. Från många håll har påpekats att verket är alldeles för omfattande, detaljrikt och svåröverskådligt – nedskärningar måste
göras. Enligt min åsikt kan detta vara vanskligt eftersom det kan förändra verkets översiktskaraktär.
Troligen kommer också de flesta av användarna
att inte läsa CEF i dess helhet utan detaljstudera
ett eller flera avsnitt.
Under arbetet med detta avsnitt har CEF förlagts kommersiellt, dels i en engelsk version på
Cambridge University Press, dels i en fransk version på Editions Didier. Vissa redaktionella förändringar har gjorts. Bl a har alla skalor som tidigare
återfanns som bilagor flyttats in i de kapitel där
de hör hemma. Vidare har ett ordentligt register
utarbetats. Som bilagor återfinns bl a en beskrivning över det schweiziska forskningsprojekt som
tidigare berörts i denna artikel samt ett omfattande material från det ovan nämnda Dialangprojektet.
Boken har dock inte krympt i förhållande till
den av mig analyserade versionen – snarare tvärtom. Mer förklarande text har tillkommit och den
nya versionen har därmed blivit mer tillgänglig.
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Kan CEF få en bredare användning?
På denna fråga har vi ännu inga säkra svar. Det
troligaste är att vägen in i CEF för språklärarna
och deras elever kanske främst kommer att vara
arbetet med självskattning, möjligen som en del
av The European Language Portfolio (ELP), tidigare
omnämnd i denna artikel. Utvecklingsarbete med
ELP har pågått under ett par år i ett antal länder
och några nationella varianter är nu auktoriserade av Europarådet. ELP kommer att bestå av tre
delar:
Language Passport. Här anges de nivåer som innehavaren av portföljen nått i olika språk med hjälp
av Europarådets självskattningsmaterial som ingår
i CEF. Vidare noteras i en översikt t ex avlagda examina i språk samt språkpraktik.
Language Biography. Här för innehavaren en journal över utvecklingen av de egna färdigheterna i
språk på basis av självbedömning. Här ingår också
planering av språkstudierna.
Dossier. Innehavaren samlar här sina ”alster” i form
av uppsatser, redovisningar (skriftliga och intalade), videoinspelningar samt betyg och intyg som
kan visas upp vid behov.
”Portfolion” är innehavarens egen – alltså inte skolans eller språkinstitutets – som han/hon använder frivilligt.
Från svenskt håll deltar Fortbildningsavdelningen vid Uppsala universitet i ovan nämnda utvecklingsarbete som för närvarande (2001) leds av Kurt
Stenberg.
En viktig svensk fråga är att ta fram en portfolio som kan bli ett fungerande instrument för
både yrkesinriktade och mer akademiskt inriktade språkstudier inom den gymnasiala utbildningen och forbildningen.
Ytterligare ett projekt initierat av Fortbildningsavdelningen i Uppsala, Strategier och självskattning,
har använt CEF i utvecklings- och fortbildningssyfte. Projektet syftade till att ”stärka utvecklingen
av elevernas självständighet som språkinlärare genom en kompetenshöjning hos lärarna om strategiernas betydelse för en effektiv språkinlärning”.
Huvudinriktningen var skriftlig produktion och ett
trettiotal gymnasielärare i engelska och franska
från Göteborg, Norrköping och Stockholm deltog (Andered 1999).
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Lärarna var överlag positiva till att arbeta med
skalor och analyser från CEF som hjälpmedel och
redovisade också intresse från elevernas sida.
Resultaten tyder på att självskattning har en potential som pedagogiskt instrument för att stödja
elevernas utveckling som språkinlärare. Överensstämmelsen mellan lärarbedömningar och elevernas bedömning av den egna skrivförmågan var
bättre i franska än i engelska men i båda språken
dock sämre än väntat. I de flesta fall skattade eleverna sin skrivförmåga högre än vad läraren gjorde.
Man fann dock exempel på det motsatta, såväl i
engelska som i franska, men endast i sådana grupper som uppvisade en hög färdighetsnivå.

Slutord
Självklart finns en hel del att hämta i CEF för de
grupper som svarar för utarbetande av nationella
kursplaner, examina och prov. Från detta håll kan
man säkert också vänta sig värdefulla förslag till
förändringar och kompletteringar av CEF. Vidare
bör skriften kunna bli ett referensverk inom lärarutbildningen i främmande språk. Den redan utbildade språkläraren har mycket att hämta i CEF,
t ex när det gäller lokal kursplanering och bedömningsarbete. Verket utgör ett intressant fördjupningsmaterial som kompletterar och i viss mån
konkretiserar de nationella kursplanerna. Om sedan den europeiska språkportföljen blir verklighet, finns en naturlig ingång till CEF även för de
språkstuderande via de självskattningsskalor som
varit en av hörnstenarna i arbetet redan från början. Inom detta område finns det säkert anledning
att knyta stora förhoppningar till en intressant vidareutveckling genom det arbete som utförts inom
det ovan beskrivna Dialang-projektet. Det skall
också bli intressant att se i hur hög grad CEF kommer att komma till användning som ett officiellt
accepterat referensmateral för jämförelser mellan
olika länders språkexamina/slutnivåer. Kommer på
längre sikt ett gemensamt certifieringssystem att utvecklas med utgångspunkt i CEF? Är detta en önskvärd utveckling? Vilka är fördelarna med ett sådant
system och vilka är de eventuella nackdelarna?
Genom CEF har språklärarprofessionen fått ett
nytt standardverk, ett instrument med ett mycket
brett användningsområde. Det är ett värdefullt
”state of the art” där inlärning, språkundervisning
och bedömning sammanfattas med en etablerad
terminologi som kan medverka till klarhet och ”ge-

nomskinlighet” (transparency). Detta är inte minst
viktigt med tanke på det intensiva internationella
utbyte som i dag äger rum på alla plan. Med sin
öppna karaktär bör CEF också kunna göra god
nytta vid mål- och utvärderingsdiskussioner på olika nivåer och stimulera till utvecklingsarbete.
Både grundutbildare och fortbildare i språk har
en spännande uppgift framför sig när det gäller
att föra ut CEF.

Författarpresentation
Bror Andered började som lärare i engelska, franska och tyska i Stockholm, var sedan under fem år
på 70-talet fortbildningskonsulent i engelska och
kom 1978 som skolkonsulent till Skolöverstyrelsen
med ansvar för engelska i grundskolan och, från
1982, även för B-språk. Han har lång erfarenhet
av läroplans- och kursplanearbete från och med
Lgr 80 till och med Kursplaner 2000 samt av arbete med nationella prov såväl i grundskolan som i
gymnasieskolan. Efter tre år på Skolverket arbetade han fram till sin pensionering med lärarfortbildning vid Fortbildningsavdelningen i Uppsala.
Under 1980- och 90-talen har han haft olika uppdrag inom Europarådets språkprojekt, bl a i arbetet med A Common European Framework som är temat för hans artikel.

Diskussionfrågor
1. Vilken kontakt har du haft med Europarådets
arbete inom området språkundervisning?
2. Kände du redan till något om CEF? Om ja, hur
har du fått den informationen?

6. Vilken erfarenhet har du av att använda material
som hjälper eleverna att bedöma sina egna färdigheter i språk (se s 33 och s 37)?

Lästips
En bra sammanfattande artikel om self-assessment
har skrivits av Mats Oscarson, som är en auktoritet
inom området. Artikeln, som har titeln Estimating
language ability by self-assessment, ger en god översikt över den forskning som bedrivits och anknyter också till Europarådets arbete med CEF. Se litteraturförteckningen.
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Från kursplan till klassrum
– några reflektioner
Ingvor Sundell

Det är med en viss spänning och kanske även med
en viss bävan som vi lärare tar emot nya läroplaner och kursplaner. Det positiva, som jag ser det,
är att man får tillfälle att stanna upp, tänka efter
och stämma av hur man arbetar. Det lite skrämmande är att veta att man arbetar på uppdrag åt
andra och att de föreskrifter man har att hålla sig
till inte är helt entydiga utan måste tolkas. Och
hur vet jag att jag tolkar rätt och arbetar på bästa
sätt i mina språkgrupper? Linus Torvalds, grundläggaren till operativsystemet Linux, som han
skänkt bort till alla dem som vill använda och kanske även förbättra det, förklarade för en undrande journalist: Om man inte delar med sig av sina tankar och ideal är det ingen mening med dem. Det är först
när man delar dem med andra som de får styrka. Så är
det i högsta grad i skolan. Varje lärare måste naturligtvis för sig själv tänka igenom och tolka kursplanernas intentioner, men det är först i samarbete med andra, med kolleger och framför allt med
eleverna, som olika idéer kan få verklig genomslagskraft i det praktiska arbetet.

Bakgrund
De moderna språken i grundskolan fick i och med
Lpo 94 en timförstärkning som motsvarar tjugofem procent av den totala undervisningstiden. Det
är en enorm satsning på språken och man kan fråga sig varför? Om man läser olika underliggande
dokument kan man se att den ambition som uttrycks i Lpo 94 vad det gäller moderna språk är
dubbel: Alla behöver kunna ett främmande språk
utöver engelskan och fler behöver kunna sitt andra språk bättre. Både ”bredd och spets” eftersträvas alltså.
I praktiken innebär detta att språkligt ganska
omotiverade elever nu ska arbeta sida vid sida med
högmotiverade elever som utnyttjar timförstärkningen tillfullo. Språkgrupperna har blivit mer
heterogena än någonsin och många lärare dignar
under ”det dubbla uppdraget”. Att arbeta på tra38

ditionellt sätt utifrån katedern är numera omöjligt om man vill nå alla elever i gruppen. Denna
kursändring är inte helt lätt. Vi får inte glömma
att undervisningen i moderna språk tyngs av gammal tradition. Det är inte så länge sedan franska
och tyska var enbart gymnasieförberedande ämnen. Den tidigare uppdelningen i särskild och allmän kurs gav också signaler om att språk är svåra
ämnen och inte tillgängliga i samma mån för alla.
Mot denna bakgrund är det intressant att analysera kursplanerna för moderna språk år 2000.
Vilken elevsyn och språksyn förmedlar de? Hur
förväntas vi lärare arbeta och vilka krav kan vi ställa på elevernas språkförmåga?

Tre nyckelbegrepp
Skolan skall i sin undervisning i moderna språk
sträva efter att eleven
– utvecklar sin förmåga att använda språket för
att kommunicera i tal och skrift,
Redan den inledande meningen i Mål att sträva
mot innehåller tre nyckelbegrepp: utvecklar sin
förmåga att använda språket och kommunicera

Utvecklar sin förmåga att…
Strävan i språkundervisningen är uttryckt så att
varje elev ska utveckla sin förmåga i olika avseenden. Uttrycket ”utvecklar sin förmåga att” återkommer vid varje delfärdighet. Det står ingenting om
utgångspunkt eller hur långt inläraren ska komma. Detta är en mycket generös hållning. Den utesluter ingen. Alla får vara med som strävar efter
att utveckla sin förmåga, hur lite eller hur mycket
det nu kan bli. Var och en arbetar utifrån sina förutsättningar. Får det då bli hur lite som helst? Nej,
det finns Mål att uppnå – men även de ska tolkas
och de kan tolkas välvilligt. Vi språklärare bör nog
alltid ha detta i åtanke: Det är inte specialister vi

utbildar i grundskolan, det är inte blivande språklärare. Ambitionen är att alla elever ska få pröva
på ett andra främmande språk.
Sättet att uttrycka strävansmålen säger också något om språksynen. En människas språk är i ständig utveckling. I matematiken är 1+1=2. Allt annat är fel. Men språk är inte som matematik. Språk
kan fungera i kommunikation med andra även i
språkligt ganska ofullkomligt skick. Redan i Lgr
62 kunde man läsa påståendet ”Även begränsade
språkkunskaper är av värde för individen”. Det håller
fortfarande. Vem är jag som lärare att kunna avgöra vad som är värdefull kunskap för den enskilda individen? Erfarenheten genom åren har visat
mig att det inte självklart är de duktigaste språkeleverna som i verkliga livet får mest användning
eller glädje av sina språkkunskaper.
Att diskutera
Ambitionen är att alla elever ska få pröva på ett
andra främmande språk.
”Även begränsade språkkunskaper är av värde för
individen”.

Använda språket
Uttrycket ”använda språket” genomsyrar kursplanerna i moderna språk 2000. Det är antagligen också den ambition som kommer att påverka
språkarbetet i skolan allra mest inom den närmaste framtiden. Om man som lärare arbetar med
begreppet språkanvändning i stället för språkfärdighet skulle detta kunna få betydelse inte bara
för arbetet i klassrummet utan också för bedömning och betygsättning. Eleverna lär sig ord och
fraser i sina läromedel. De ser där hur olika meningar konstrueras, hur man kan uttrycka sig på
olika sätt. Men läromedlet är bara en källa att ösa
ur. Att plugga gloslistor och memorera texter är
bara en bit på vägen till språkfärdighet. Eleverna
ska sedan öva sig att använda språket, hela sitt
språk, för att kommunicera i tal och skrift, visa att
de kan göra något eget med det språk de tillägnat
sig.
Det är också detta som ska bedömas - elevernas
förmåga att använda det främmande språket i tal
och skrift. Skriftliga glosförhör, påläsningslappar
med åtföljande skriftliga prov etc kan vara bra av
olika skäl men de mäter egentligen bara hur elever* Se June Milianders artikel s 235

na har läst på, hur de lyckas memorera ett stoff
vid förhörstillfället. Vad som ska bedömas är elevens förmåga att använda språket - hela sitt språk.
”Vad du kan är det du vet när du har glömt vad du har
lärt dig”, som någon så klurigt har sagt. Det är väl
också därför idén med portfolio* har vunnit sådan genklang ute i skolorna. Eleverna får en chans
att på olika sätt visa allt vad de kan - och läraren
slipper se det de inte kan!
Att diskutera
Vad som ska bedömas är elevens förmåga att
använda språket – hela sitt språk.

Kommunicera i tal och skrift
Eftersom så mycket av språkarbetet i skolan går ut
på att eleverna ska lära sig att kommunicera är
det helt nödvändigt att de - lika väl som läraren har en klar uppfattning om vad kommunikativ
språkfärdighet egentligen innebär. Själv utgår jag
från van Eks definition (se Scope 1986), hans uppdelning i de sex delkompetenser som beskrivs nedan. Jag diskuterar dessa i dialog med klassen men
utan alla facktermer. Min avsikt är att eleverna själva ska inse att de behöver så mycket mer än ord
och grammatik. Det är inte så allvarligt om de inte
alltid hittar rätt ord eller den bästa formuleringen. I en muntlig kommunikativ situation kan man
komplettera och även kompensera sin verbala förmåga på andra sätt.
Ja, vad är det egentligen för kompetenser man
utvecklar när man övar att kommunicera på ett
främmande språk, när man går runt och pratar
med varandra, när man improviserar små scener
på det främmande språket?
Här är de sex delkompetenserna med mina kommentarer.
lingvistisk kompetens
Denna kompetens har att göra med språkets form,
i första hand ord, uttal och grammatik. Att det är
bra att kunna ord och veta hur man konstruerar
olika meningar är något som varje elev förstår
utan vidare. Ord, uttal och grammatik har ju språkundervisningen alltid, tyvärr ofta alltför ensidigt,
fokuserat på.
Övriga delkompetenser däremot behöver man
både diskutera och exemplifiera tillsammans i
språkgruppen.
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socio-lingvistisk kompetens
Man måste anpassa sitt språk beroende på vem
man talar med. Man uttrycker sig ju inte på samma
sätt när man talar till sin chef som när man pratar
med sin lillebror. Dessutom måste man kanske tilltala olika personer på olika sätt. På franska bör
man veta när man ska säga tu eller vous, s´il te plaît
eller s´il vous plaît. Eleverna måste förstå att språkbruket är djupt socialt rotat och att det kan tas
väldigt illa upp om de missar här. (Mycket värre
än att böja ett verb fel.) Eftersom ni-tilltal på svenska
nästan inte förekommer längre behöver eleverna
i sin kommunikation med läraren och i olika rollspel träna detta konsekvent på det främmande
språket.
diskursiv kompetens
Detta kan enklast förklaras för eleverna så att ”allt
måste hänga ihop i talet”.
När man berättar och förklarar ska lyssnaren
kunna följa med i framställningen. Det innebär
t ex att man måste kunna många bindeord såsom
och, eller, att, men, därför att... Annars blir det inget
flyt i framställningen.
När man samtalar med någon ska man kunna
svara på och kommentera vad man hör så att det
inte blir ”goddag-yxskaft”. Allt detta kräver mycket
övning, men om eleverna är medvetna om vikten
av diskursiv kompetens accepterar de naturligtvis
lättare att öva samma sak många gånger i samspel
med olika kamrater.
strategisk kompetens
Att använda olika kommunikationsstrategier innebär att man ska kunna omskriva, förklara, använda
kroppsspråket eller på något annat sätt göra sig
förstådd, när man inte hittar eller kan de exakta
orden för det man egentligen vill säga. Detta är
inte ett fattigdomsbevis. Eleverna ska inse att strategisk kompetens är något som man har stor nytta
av i det verkliga livet och som därför behöver övas
konsekvent i klassrummet. Improvisation och flexibilitet har blivit honnörsord i den kommunikativa
färdighetsträningen.
socio-kulturell kompetens
Ibland räcker det inte ens att kunna språkets form
och funktion. Man måste också känna till landets
kultur och veta hur saker och ting fungerar i vardagslivet. Annars kan det ändå bli missförstånd i
kommunikationen. Ett franskt café t ex fungerar
inte som ett svenskt konditori. Det blir problem
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direkt om man försöker beställa bullar, bakelser
eller ett glas mjölk... Men hur ska eleverna då veta
vad som gäller? Jo, man kan förstås berätta för dem
men framför allt använda videoinslag som konkret
visar hur miljöer ser ut och hur människor agerar
i olika situationer. De elever som övar franska ska
ha franska bilder i huvudet och en bild säger som
bekant ofta mer än tusen ord. Jag anser att videon
är oumbärlig i språkklassrummet.
social kompetens
För att kommunikationen ska fungera måste man
också ha en viss social kompetens. Detta innebär att
våga ta kontakt med människor och ta egna initiativ. Man ska se på den person man talar till. Man
ska kunna lyssna och leva sig in i den andra personens situation. Även sådant måste eleverna träna på lektionerna. Att bli sittande i sin bänk, att
alltid arbeta med samma kamrat befrämjar inte
den sociala kompetensen. Alla elever ska byta parkamrat då och då och alla ska ständigt delta i aktiviteter där de går runt i klassrummet och kommunicerar med många olika kamrater – och de ska
förstå varför.
Att diskutera
Eftersom så mycket av språkarbetet i skolan går
ut på att eleverna ska lära sig att kommunicera är
det helt nödvändigt att de – lika väl som läraren –
har en klar uppfattning om vad kommunikativ
språkfärdighet egentligen innebär.

Mål att sträva mot
Mål att sträva mot ska ses som en hjälp och ett rättesnöre för hur undervisningen/språkarbetet kan
läggas upp i klassrummet. Men – de nationella
kursplanerna innehåller inga anvisningar om innehåll, material eller metod. Det ankommer på varje
lärare och varje språkgrupp att bestämma om detta.
Målen visar bara på färdriktningen. För att Mål att
sträva mot ska kunna tjäna som styrdokument för
arbetet under terminen/läsåret behöver de alltså
tolkas och konkretiseras på varje gällande nivå,
eller varje steg som det ju kallas i kursplanerna.
Här finns inget entydigt facit. Hur varje lärare tolkar
kursplanerna beror naturligtvis på många faktorer, bl a utbildning och erfarenhet. Hur man sedan lyckas konkretisera målen beror också på
elevgruppens ålder och förutsättningar, på under-

visningssituationen och andra praktiska omständigheter. Själv undervisar jag i grundskolan och
här följer några av mina funderingar kring strävansmålen i moderna språk. Så här ser de ut:
Skolan skall i sin undervisning i moderna språk
sträva efter att eleven
– utvecklar sin förmåga att använda språket för att
kommunicera i tal och skrift,
– fördjupar sin förståelse av talat språk i olika situationer och sammanhang,
– utvecklar sin förmåga att delta aktivt i samtal och
skriftlig kommunikation, uttrycka sina egna tankar
på språket samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter,
– utvecklar sin förmåga att använda språket muntligt
i olika sammanhang för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,
– utvecklar sin förmåga att läsa olika slags texter för
upplevelser, information och kunskaper,
– utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och
säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara
samt motivera åsikter,
– utvecklar sin förmåga att analysera, bearbeta och förbättra språket mot allt större variation och säkerhet,
– utvecklar sin förmåga att använda hjälpmedel och
att kritiskt granska informationskällor,
– utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt
och kulturer i de länder där språket talas och göra
jämförelser med egna erfarenheter,
– utvecklar sin förmåga att reflektera över och ta ansvar för sin egen språkinlärning och att medvetet använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen,
– utvecklar sin förmåga att planera, genomföra och
utvärdera uppgifter på egen hand och i samarbete
med andra.

behöver ”bada i språket”. Därför bör man redan
från början sträva efter att tala det främmande så
mycket som möjligt i klassrummet. För att inte
eleverna ska känna sig frustrerade har jag med tiden förstått att jag från första stund noga måste
förklara mitt förhållningssätt: ”Som nybörjare behöver ni lyssna, lyssna och lyssna för att vänja er vid det
nya språket. Därför pratar jag franska nästan hela lektionerna, men jag har inga krav på att ni ska förstå allt
och inte heller att ni själva ska kunna säga eller ens
komma ihåg allt ni hör.” Med andra ord: input är
inte detsamma som output. Detta arbetssätt underlättas av att yngre inlärare, bara de vet spelreglerna, på ett helt annat sätt än vuxna accepterar
att inte förstå alla detaljer bara de uppfattar budskapet i stort. Konsekvent bygger man sedan tillsammans upp ett klassrumsspråk som fungerar i
arbetet.
Uttal och intonation är en viktig del i all muntlig
kommunikation och yngre inlärare har lätt att
härma och kan på så sätt tillägna sig ett mycket
bra uttal. Men problemet är att det inte räcker att
lyssna på språket enbart i skolan. Framför allt nybörjarna behöver också hjälp av bandat material
för att på egen hand få tillfälle att arbeta hemma.
Med sin egen bandspelare kan de lyssna och säga
efter så många gånger de vill och de kan stoppa
bandet och spela tillbaka när de inte uppfattar.
Att lyssna kollektivt i klass, t ex på skolradioprogram, är egentligen inte heller särskilt lyckat.
Detta om något är lämpligt hemarbete och med
de tekniska förutsättningar som idag finns på läromedelscentraler och i hemmen är det helt möjligt att genomföra.
Överhuvudtaget är det nog så att våra språkelever lyssnar alldeles för lite på målspråket. Här
behöver vi hitta nya vägar, nya arbetsformer.

Förstå talat språk

Att diskutera

Eleverna vill kunna franska, spanska, tyska på samma sätt som de kan engelska. De vill kunna förstå
och tala själva. Men det är en stor skillnad i förutsättningar – både utanför skolan och på lektionerna. Engelskan finns omkring eleverna ute i samhället hela tiden. De moderna språken däremot
konfronteras de med i stort sett enbart på lektionerna.
Det är självklart att lektionerna i engelska huvudsakligen är på engelska , men tyvärr är enspråkighet inte lika självklar i de andra språken, där
den ju borde vara än mer nödvändig. Nybörjarna

Överhuvudtaget är det nog så att våra språkelever lyssnar alldeles för lite på målspråket. Här behöver vi hitta nya vägar, nya arbetsformer.
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Tala
Jag försöker få mina elever att inse att talspråk och
skriftspråk är olika till sin karaktär. Den som vill
lära sig tala måste därför lyssna mycket på talat
språk. När man talar är det naturligt att göra pauser, att ta om, att använda ofullständiga satser, att
fylla i med kroppsspråket. När man som nybörjare övar att tala spontant och improviserat måste
man acceptera att det slinker med fel – ibland
många fel! Osäkra elever vill gärna skriva ner sina
fraser för att sedan försöka memorera dem. De
har då inte förstått det mångfacetterade arbete
som talträning innebär. Att först skriva ned vad
man tänker säga är inte tillåtet i mina språkgrupper. Det fungerar som en låsning och memoreringen liknar då mera läsning än tal. Däremot kan
eleverna gärna ha stöd i form av tankekarta eller
bilder så att de kommer ihåg vad de kan prata om.
I Kursplaner 2000 skiljer man för första gången mellan interaktivt tal, dvs att samtala, intervjua
och diskutera, och produktivt tal, dvs att berätta och
beskriva. Den uppdelningen är naturlig, för de
båda talfärdigheterna kräver delvis helt olika
kompetenser.
Färdiga dialoger är ett viktigt inslag i alla språkböcker. Under årens lopp har en utveckling skett
från styrda minidialoger med bestämda utbytbara
bitar till en allt mer fri och naturlig talträning. Att
samtala och diskutera är ju lika mycket en fråga
om att lyssna och att anpassa sig som att tala.
Ändå saknas i många klassrum det viktigaste inslaget: att slå igen boken, resa sig ur bänkarna och
gå runt i klassrummet för att använda språket fritt
och improviserat i kommunikation med olika personer. Förr kunde jag tycka att det tog för mycket
tid, att det hindrade oss från att komma vidare.
Idag inser jag att detta är det enklaste och naturligaste sättet att använda språket interaktivt och att
det är nu eleverna känner att de får lön för mödan. Var och en använder det språk han/hon tillägnat sig och eleverna lär på så sätt av varandra.
Detta är väl använd tid!
Produktivt tal har nu alltså lyfts fram och fått
en egen punkt i Mål att sträva mot. Att berätta sammanhängande är ofta eftersatt i språkarbetet. Problemet är, precis som i alla andra ämnen, att det
tar tid för klassen att lyssna på alla anföranden.
Men det är ju själva talträningen som är det viktiga och därför gäller det att hitta effektivare arbetsformer. Eleverna kan lika gärna spela in sina berättelser på ljudband eller video. Huvudsaken är
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* Se vidare Bo Lundahls artikel s 94

att de övar produktivt tal kontinuerligt under årens
lopp. Då och då behöver de också få tala det främmande språket inför en större publik, t ex vid redovisningar av olika slag, men då ska det vara kort
och väl förberett – och de som lyssnar ska ha uppgifter så att de övar att lyssna aktivt, också det en
viktig språkfärdighet.
Att diskutera
Jag försöker få mina elever att inse att talspråk
och skriftspråk är olika till sin karaktär.
Ändå saknas i många klassrum det viktigaste inslaget: att slå igen boken, resa sig ur bänkarna
och gå runt i klassrummet för att använda språket fritt och improviserat i kommunikation med
olika personer.
Att berätta sammanhängande är en aktivitet som
ofta eftersatt i språkarbetet.

Läsa
Jag har alltid haft en känsla av att mina elever borde läsa mycket mer text på egen hand dels för att
konsolidera sina språkkunskaper men kanske
framför allt för att uppleva glädjen att kunna läsa
på det främmande språket. Mitt problem har varit
att hitta texter med intressant innehåll men som
ändå är språkligt tillräckligt enkla.
Idag ser jag annorlunda på den fria läsningen.
Texter är olika och ska användas på olika sätt. En
text är sällan för svår i sig. Det avgörande är vad
eleven förväntar sig att få ut av den. Att leta fakta
i en språkligt komplicerad text kan vara enklare
än att läsa en illustrerad barnbok med behållning.
Lika mycket som jag förr sökte tillrättalagt material önskar jag idag att det ska vara autentiskt. Och
det är inte längre jag som väljer texter. Det gör
eleverna själva – i bokskåpet eller på nätet. Det
finns elever som inte gillar att läsa och de som slukar text - precis som på lektionerna i svenska. Men
chansen att var och en ska hitta något intressant
att läsa ökar när de får söka själva*.
Min uppgift som lärare är att ge eleverna tid
till läsning och att tipsa dem om var de kan hitta
material. Jag bemödar mig också om att alla elever ska lära sig läsa olika texter på olika sätt och att
de ska bli medvetna om sina lässtrategier. Gemensamt för all läsning är dock att eleverna läser individuellt, tyst för sig själva och att det inte finns

något krav på språklig reproduktion av det lästa.
Själva läsförståelsen är ett mål i sig och texten kan
efter läsningen betraktas som ”förbrukad”.
För att det ska ”bli något” även av läsningen och
för att eleverna ska känna att de utvecklas även på
detta område kan de lockas att skriva enkla läsjournaler där de antecknar vad de läst , vilken typ av text
det är och vad de anser om innehållet och språket.
Många känner en glädje i att se hur den listan växer.
Att diskutera
En text är sällan för svår i sig. Det avgörande är
vad eleven förväntar sig att få ut av den.
Min uppgift som lärare är att ge eleverna tid till
läsning och att tipsa dem om var de kan hitta material.
Jag bemödar mig också om att alla elever ska lära
sig läsa olika texter på olika sätt och att de ska bli
medvetna om sina lässtrategier.

Skriva
Eleverna skriver med många olika syften. De skriver
för att lära in ord och för att befästa strukturer. De
skriver för att organisera sin kunskap. Olika sorters
skrivande kräver olika tekniker och jag har lärt mig
att ingenting är självklart. Allt måste diskuteras.
Beträffande fritt skrivande har medvetenheten
om skrivprocessen* satt sina spår även i språkundervisningen. Eleverna skriver enskilt eller i grupp.
Fri skrivning är inspirerande för eleverna. Det är
också ett verkligt effektivt sätt att träna språkriktighet. Eftersom eleverna då är motiverade att berätta
om egna erfarenheter och att uttrycka egna tankar
och åsikter anstränger de sig att formulera sig begripligt. En förutsättning för att fri skrivning ska fungera bra är dock att eleverna får tillräckligt med hjälp
att samla ord och fraser och tillräckligt med tid att
bearbeta sina texter språkligt. Självklart ska de sedan också renskriva och publicera sin text på något
sätt, göra texten synlig för sig själva och för andra.
Att diskutera
Beträffande fritt skrivande har medvetenheten om
skrivprocessen satt sina spår även i språkundervisningen.
Eleverna skriver enskilt eller i grupp.
* Se vidare Lennart Björks artikel s 110

”Lär de sig ingen grammatik nu för
tiden?”
Grammatik är den verkliga vattendelaren i språkundervisningen, både bland elever och lärare. Det
finns de elever som älskar och de som hatar; det
finns de som förstår och de som inte förstår. Det
finns lärare som bygger upp hela kursen kring
grammatik och det finns lärare som försöker hitta
nya vägar, ofta med massiv kritik som följd. De elever som hoppar av sina språkstudier gör oftast det
för att de inte förstår grammatiken och därför får
dåliga resultat på proven.
Mot den bakgrunden är det intressant att konstatera att ordet grammatik inte ens nämns i Mål
att sträva mot. Hur kan det komma sig? Jo, grammatik är inget mål. Det är bara ett av många verktyg när eleverna utvecklar sin förmåga att analysera,
bearbeta och förbättra språket mot allt större variation
och säkerhet.
Ska eleverna då inte lära sig någon grammatik? Jovisst, men grammatik är inte längre ett entydigt begrepp. Den kommunikativa grammatiken
har satt sina spår i kursplanerna, i själva språksynen. Man talar ibland hellre om uttrycksbehov än
om enskilda grammatikmoment. För att diskutera framtiden på franska räcker det inte med att
kunna böja några verb i futur simple. Man behöver
ett helt litet paket med verktyg av olika slag: futurum med ändelser, futurum med hjälpverb, man
kan använda presens (precis som i svenskan) eller
olika mer eller mindre sofistikerade omskrivningar (Si on allait au cinéma...) Och framför allt – man
behöver innehållsord, i det här fallet t ex tidsord
(imorgon, nästa vecka, i sommar…).
Många elever har en mycket funktionell syn på
grammatiken. De kan tycka att det är tråkigt och
besvärligt att böja verb i futur simple men tar gärna en diskussion om vad som kan behövas för att
diskutera framtiden på franska. Visar det sig då
att futur simple är särskilt användbart i sammanhanget är de flesta elever motiverade att lära sig
även det.
Mycket av elevernas motstånd mot grammatikarbetet i grundskolan tycker jag är berättigat. Arbetssättet kan ibland verka som en kvarleva från
förr, då väldigt lite tid ägnades åt att tala språket
men desto mera tid till att tala om språket. Ett problem är att den traditionella grammatiken kräver
en ganska stor intellektuell mognad, en abstraktionsförmåga som framför allt yngre inlärare ännu
inte uppnått. Därför måste vi hitta nya vägar att
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förklara för dem hur språket är uppbyggt. Annars
klarar vi inte ambitionen att intressera alla våra
elever i grundskolan för två främmande språk. Vi
måste presentera språket på ett mer konkret och
spännande sätt och låta eleverna analysera det på
sina villkor och med sina egna ord. De flesta kan
mycket väl förstå hur språket fungerar och arbeta
upp en fin språkkänsla trots att alla kanske inte
kan verbalisera detta i grammatiska termer. Samtidigt får vi akta oss att kasta ut barnet med badvattnet. Grammatikundervisning vid rätt tidpunkt
och på rätt sätt fungerar som ett stöd, som en förklaring – kort sagt som den hjälp den alltid har
avsetts att vara. Att komma tillrätta med grammatikundervisningen i grundskolan är, som jag ser
det, en stor utmaning för oss språklärare.
Att diskutera
Grammatik är den verkliga vattendelaren i språkundervisningen, både bland elever och lärare.
Vi måste presentera språket på ett mer konkret
och spännande sätt och låta eleverna analysera
det på sina villkor och med sina egna ord.

Kultur
Kultur är inte längre bara realia. Det är lika ofta
en fråga om vardagskultur, om olika sätt att umgås, om oskrivna lagar och regler som gör att kommunikationen inte kapsejsar. Det är subtila saker
som ibland kan vara svåra för en icke infödd att
undervisa om. Många skolor har numera utbyte
med någon skola i målspråkslandet. Ofta är det
kulturella utbytet då lika givande som det språkliga. Att uppleva en kultur är ju något helt annat än
att läsa om den. Annars tycker jag att videon är ett
fantastiskt hjälpmedel. En bild/en scen kan ofta
ge en tydligare förklaring än en massa ord.
Att kommunicera är att ta och att ge. Vi är givetvis nyfikna och frågvisa när det gäller den främmande kulturen, men vi måste också vara beredda att dela med oss av vår egen kultur. Vi borde
nog i allmänhet lägga ner mer arbete på detta i
klassrummet. Alla elever borde kunna berätta om
företeelser som allemansrätten, midnattssolen,
våra traditioner kring midsommar och jul etc och
öva att svara på vanligt förekommande frågor.
Genom att iaktta, fundera och jämföra kan våra
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* Se vidare JörgenTholins artikel s 214

elever sedan skaffa sig en viss interkulturell kompetens och kanske till och med se med lite distans
på sitt eget sätt att leva och umgås.
Att diskutera
En bild / en scen kan ofta ge en tydligare förklaring än en massa ord.
Vi är givetvis nyfikna och frågvisa när det gäller
den främmande kulturen, men vi måste också vara
beredda att dela med oss av vår egen kultur.

Ansvar och medveten inlärning
”Jag älskar att lära mig saker – men jag hatar att bli
undervisad”, lär Winston Churchill ha sagt. Vi är
många som känner så. Det är mycket roligare att
arbeta själv än att bli utsatt för undervisning. Piaget
har också gett oss lärare en tankeställare genom
att påstå att när en elev inte förstår, är det kanske
inte ämnet som är för svårt. Det kan vara själva
undervisningen han inte förstår.
Så våra språkelever ska alltså lära sig själva utan
allt för stor inblandning av läraren? Det är lätt att
säga men svårt att genomföra i praktiken. Problemen är många. Att arbeta på egen hand är inte så
enkelt när man varken har språket eller invanda
arbetsrutiner.
Men det finns ju heller inte några som helst
krav på att plumsa rätt in i elevautonomi. Tvärtom. Även på detta område är strävan att eleven
successivt ska utveckla sin förmåga, i det här fallet
sin förmåga att reflektera över och ta ansvar för sin egen
språkinlärning och att medvetet använda arbetssätt som
främjar den egna inlärningen.*
De första åren i mina klasser innebär därför
exponering av olika arbetssätt. Eleverna måste få
”lära sig att lära”. Hur arbetar man med ordinlärning? Hur tar man sig an olika lästexter? Hur bygger man upp sin muntliga språkförmåga? Hur går
skrivprocessen till? osv.
Parallellt med språkarbetet förs mellan lärare
och elever en kontinuerlig dialog om arbetsformerna. Varje elev ska förstå att det viktiga är inte
hur man arbetar utan att var och en lär sig på ett
stimulerande och effektivt sätt. Varje elev måste
därför ta ställning till sitt eget sätt att arbeta: Vad
fungerar bra för mig, vad fungerar mindre bra?
Varför? Hur vill jag göra istället?

Dessa diskussioner för vi i mina språkgrupper nu
för tiden på svenska. Det går fortare och framför
allt kan eleverna använda hela sin energi till att fundera och komma till insikt. De kan också uttrycka
sig mer personligt och nyanserat och behöver inte
hålla sig till de få standardfraser de lärt in på det
främmande språket. Oftast får eleverna frågor muntligt som var och en besvarar skriftligt i sin loggbok.
Eleverna ska också lära sig arbeta på egen hand.
Det självständiga arbetet sker till en början inom
bestämda ramar och omfattar först bara flera olika övningar i sträck och sedan mindre arbetsområden. Dessa ramar vidgas efterhand. Detta ger sig
av sig självt. Gruppen som ofta är heterogen från
början blir under årens lopp ännu mer heterogen.
Förutsättningen för att alla ska kunna arbeta sida
vid sida i samma klassrum är då att de flesta, efter
en gemensam introduktion av arbetsområdet, kan
arbeta på egen hand.
Ett övergripande mål i språkundervisningen är
ju att eleverna ska lära sig kommunicera. För att
undvika att självständigt arbete blir tyst språkarbete brukar jag därför just i språkgrupperna organisera små arbetslag som arbetar tillsammans och
som kontinuerligt kommunicerar med varandra.
Alla i den lilla gruppen hjälps åt och tar gemensamt ansvar för arbetet. De redovisar också tillsammans. Det är då naturligtvis viktigt av flera skäl att
dessa smågrupper med jämna mellanrum görs om.
Att diskutera
Eleverna måste få ”lära sig att lära”.
Parallellt med språkarbetet förs mellan lärare och
elever en kontinuerlig dialog om arbetsformerna.
Förutsättningen för att alla ska kunna arbeta sida
vid sida i samma klassrum är då att de flesta, efter en gemensam introduktion av arbetsområdet,
kan arbeta på egen hand.

Alla åt också artigt upp vad de fått sig serverat på
tallriken. Idag måste vi inse att en stor och varierad buffé passar bättre. Alla väljer och tar för sig
själva. En del av gästerna petar lite förstrött bland
rätterna men hittar kanske plötsligt något som intresserar. Andra kastar sig över maten med glupande aptit, prövar på allt och njuter i fulla drag.
Ribban för Godkänt ligger lågt, det kan alla konstatera. Målen är kommunikativa. Språkriktigheten får alltså inte vara det helt avgörande. Det gäller att i någon mån förstå och kunna göra sig
förstådd. De flesta elever som deltagit i undervisningen under fyra år borde därför rimligen klara
de krav som ställs i Mål att uppnå steg 2.
Naturligtvis kan vi inte planera och anpassa undervisningen efter Mål att uppnå. En sådan undervisning skulle uppfattas som totalt ointressant
av de flesta elever. Vi får istället acceptera en spännvidd i elevernas kunskaper och färdigheter som
är större än någonsin förr. Visst har vi många språksvaga elever i grundskolan, men vi får inte glömma att vi också har elever som är språkligt mer
avancerade än någonsin. Den stora utmaningen
för oss språklärare är nu att ta hand om alla våra
elever och utveckla de arbetsformer som fungerar i heterogena språkgrupper.
Att diskutera
Ribban för Godkänt ligger lågt, det kan alla konstatera.
Målen är kommunikativa. Språkriktigheten får alltså inte vara det helt avgörande.
Den stora utmaningen för oss språklärare är nu
att ta hand om alla våra elever och utveckla de
arbetsformer som fungerar i heterogena språkgrupper.

Författarpresentation
Mål att uppnå
Och så till den sista frågan: Vilka krav kan vi ställa
på elevernas språkfärdighet?
Låt oss först konstatera att situationen i de moderna språken i mycket har förändrats. Förr kunde vi servera en präktig sexrätters middag (lyssna,
tala, läsa, skriva, grammatik och realia), en middag som alla åt sig igenom under trevliga former.

Ingvor Sundell är adjunkt i franska och svenska
på Brantingsskolan i Uppsala. Hon har många års
erfarenhet som lärarutbildare i franska och som
fortbildare i språk bl a vid Fortbildningsavdelningen i Uppsala. Hon är läromedelsförfattare i franska
och svenska och fick år 2000 Vitterhetsakademiens
lärarpris för sina mångåriga insatser för att utveckla
undervisningen i franska.
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Tema 2
Från språkets byggstenar till ett språkligt
färdighetsbygge

Sedan vi i bokens första tema tagit upp hur kursplanerna kan ses som ett dokument för framtiden,
riktar vi här in uppmärksamheten på själva språkbygget - hur ser stommen ut när vi bygger ett språk
för framtida behov?
De hörnstenar som utgör det centrala fundamentet för det språkliga färdighetsbygget är ord
och grammatik. Om dessa fundament handlar också de första två artiklarna i temat.
När det gäller vilken indelning man skall göra
av de olika kommunikativa färdigheterna har man
i Europarådets Framework valt att använda följande kategorier: productive, receptive och interactive
med ett tillägg av en fjärde kategori – mediating –
som närmast kan översättas med tolkning. I Kursplaner 2000 har man valt en medelväg. När det
gäller den ordningsföljd i vilken färdigheterna presenteras i målen följer man de ”traditionella” fyra
färdigheterna höra, tala, läsa, skriva men man har
också särskilt lyft fram den muntliga interaktionens, dvs. samtalets roll. I linje med kursplanernas
presentation av målen har här tagits upp följande
inslag: hörförståelse, interaktivitet i samtal, kreativ läsning och skrivprocessen. Interaktionen kommer också in i den artikel som handlar om datakommunikation och interaktivt skrivande.
Här en lite närmare presentation av var och en
av dessa artiklar. Under rubriken Ordförståelse, ordinlärning och ordanvändning redovisar först Inger
Bergström vilka strategier elever i grundskolan använder när de lär sig engelska ord. Hon menar att
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inlärning är ett komplext system uppbyggt av
många faktorer. Eleverna måste bli medvetna om
hur man bäst kan utnyttja de många olika möjligheter som leder till en effektivare ordinlärning.
Ulla Håkanson som har spanska som sitt ämne har
tittat på ordinlärning ur den mognare elevens –
gymnasieelevens – synvinkel. Hon tar inledningsvis upp vad som menas med att kunna ett ord och
anser att inlärning av ord måste bygga på ett aktivt arbete med ordförståelse. Hon menar också
att eleverna måste ha en uppfattning om hur minnet fungerar för att de skall förstå vilka strategier
de måste använda för att få orden att fastna i långtidsminnet. Eleverna måste vidare få tydliga och
kreativa uppgifter som innebär att de använder
orden på ett riktigt sätt. Hon rekommenderar för
denna ordanvändning interaktiva arbetsformer –
t ex genom att eleverna får arbeta i par eller grupp.
I artikeln Grammatikinlärning tar Karl Erik Hedström utifrån frågan om grammatikens plats i dagens kursplaner upp vad begreppet grammatik
egentligen innebär. Han finner att det kan stå för
grammatikbok, ett akademiskt studieämne, inföddas internaliserade grammatik eller det grammatiska system som inlärare av främmande språk måste tillägna sig för att kunna kommunicera på
språket. Om man tar fasta på den sista definitionen som den i det här sammanhanget mest relevanta, konstateras att grammatik är en besvärlig
komponent i språkinlärningen och detta gäller
såväl syntax som morfologi, dvs. grammatikens

båda domäner. Karl Erik Hedström tar sedan upp
frågan hur det går till att lära sig ett annat språks
grammatik. Han ägnar uppmärksamhet åt bl a det
som kallas acquisition order och frågar sig också
”vilken plats och vilken form en mera strukturerad grammatikinlärning ska ha i vår skola”. Efter
att ha tittat på ålderns och den språkliga mognadens betydelse för grammatikinlärning anger Karl
Erik Hedström ett antal skäl som talar mot en alltför tidig grammatikalisering av engelskan. Han vill
i stället plädera för en ”upptäckts- och behovsgrammatik … med ett absolut minimum av termer” för de
första årens engelska. Han redovisar också hur han
ser på det fortsatta grammatikstudiet från år 7 till
och med gymnasieskolan. Inte bara engelskan utan
också s k flekterande språk behandlas i artikeln.
Efter detta är det dags att titta på färdigheten
Hörförståelse och dess plats i kursplanerna. Här har
Martin Öman varit författaren och han börjar med
att ta upp vilka krav som ställs på hörförståelse i
olika situationer. Det är viktigt att eleverna vet vad
de skall lyssna efter och de behöver därför få viss
information före avlyssningen. Engelskan har en
särställning när det gäller möjligheterna att lyssna till autentiskt språk medan det för övriga moderna språk ställs större krav på insatser från skolans sida.
Martin Öman redovisar sedan sina erfarenheter från STRIMS där han var undersökningsledare i franska. Bland de strategier han utifrån
STRIMS vill uppmuntra eleverna att använda är:
Försök att lyssna efter ord ni kan och häng inte upp
er på sådant ni inte förstår. Utnyttja er kunskap om
världen så att ni kan göra intelligenta gissningar.
Nästa färdighet att uppmärksamma är det som
Karin Ajmer i sin artikel kallat Interaktivitet i samtal.
Hon menar att de nya kursplanerna särskilt betonar ”samtalsinteraktion på ett främmande språk”
och visar på vägar för hur eleverna gradvis skall
kunna förbättra denna interaktion. En sådan strategi är ”turtagning”. Karin Ajmer menar att man
också måste studera hur det naturliga samtalet är
uppbyggt. Vid sådana studier spelas samtalen in
och transkriberas. Hon ger i sin artikel ett antal
konkreta prov på naturliga samtal hämtade från
verkligheten. Vi får där bl.a. se många exempel
på viktiga ”småord” som hjälper till att hålla samtalet vid liv: that’s right; oh, I see; mhm etc. Inte bara
turtagningar utan också hur man börjar och slutar ett samtal är viktiga inslag vid den muntliga

interaktionen. Karin Ajmer menar att övning i interaktiva färdigheter bör komma in tidigt i språkundervisningen.
”Kraven på vad vi menar med en god läsförmåga har fortlöpande höjts”, säger Bo Lundahl i inledningen till sin artikel Att läsa aktivt, kreativt och
kritiskt. Han beskriver sedan läsningen ur tre perspektiv – ett kognitivt, ett sociokulturellt och ett litteraturpedagogiskt.
I den kognitiva processen är läsningen en avkodning kombinerad med förståelse. I detta sammanhang reder Bo Lundahl ut frågan om de avkodningsprocesser som kallas bottom up respektive
top down.
Enligt det sociokulturella perspektivet är all förståelse kontextbunden, dvs förståelsen relateras till
de sociala och kulturella grupper vi ingår i.
Det litteraturpedagogiska perspektivet anknyter
till det som kallas reader response, dvs ett samspel
mellan text och läsare. Beroende på olika elevers
erfarenheter kommer en text som läses av en
grupp elever att förstås på delvis olika sätt.
Ytterligare en angreppspunkt är det som Bo
Lundahl kallar kritisk läsning – en läsning som
”innebär ett ifrågasättande av texters ideologiska
antaganden och påståenden”. Han tycker att man
här särskilt skall uppmärksamma innehållet i webbtexter. Ett annat viktigt område är att beakta kulturdimensionen i skönlitterära texter – här pekar
Bo Lundahl på både möjligheter och svårigheter.
Vidare tar Bo Lundahl upp frågan om lässtrategier och medvetenhet och ansluter sig till de
forskare som betonar vikten av samtal och olika
medvetandehöjande aktiviteter i anslutning till läsningen.
Avslutningsvis anlägger Bo Lundahl några olika aspekter på läsförståelse. Han tar bl a upp det
som brukar kallas schemateori som innebär att vi
bara kan förstå något om vi kan relatera det till
vad vi redan vet. Han betonar också vikten av att
eleverna aktivt tar itu med texten: ”Först när en
texts innehåll bearbetas kan vi tala om en förståelse värd namnet. Den bearbetningen förutsätter att
vi har rejält med kunskaper att bidra med.”
En medveten bearbetning sker också i den s k
skrivprocessen som Lennart Björk beskriver i sin
artikel Skrivprocessen och främmande språk. Han delar in sin artikel i tre huvudavsnitt. I det första sätter han in skrivprocessen i ett allmänt språk- och
kunskapsperspektiv, i det andra diskuterar han
olika steg i skrivprocessen och i det tredje resonerar han kring vilka slags texter som bör ingå i en
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skrivundervisning i främmande språk. Vid den processorienterade skrivundervisningen konstruerar
eleven sin kunskap – skrivandet synliggör så att
säga tänkandet. I artikeln fokuserar författaren sin
framställning på det formellt och renodlat kommunicerande skrivandet – den form av skrivande
som Kursplaner 2000 också tar fasta på. Författaren presenterar sedan de olika stegen i en modell
för skrivundervisningen.
Lennart Björk tittar också på de aktuella målbeskrivningarna i kursplanerna och tar fram de
skriftliga aktiviteter som där skall förekomma (berätta, beskriva, informera, argumentera, uttrycka
känslor och värderingar) och finner att de alla har
ett kommunikativt syfte och att dessa aktiviteter
hör ihop med vissa texttyper, t ex berättelser och
beskrivningar. Han diskuterar avslutningsvis den
distinktion som han tycker bör göras mellan texttyper och genre.
Ett skäl till att lyfta fram skrivandet i språkanvändningen är den informationstekniska revolutionen som medför ökade krav på att kunna tolka
och skriva texter. Detta samband mellan kommunikation via dator och skrivande har Ulla Brodow
tagit fasta på i sin fylliga artikel Datorbaserad kommunikation i språk och interaktivt skrivande. Hon ställer och besvarar bl a följande frågor kring skrivandet i elektroniska sammanhang: Vad är det man
skriver? Vad finns det för mottagare? Får eleverna
respons på texterna? Vad kan vinsterna vara med
detta skrivande?
Ulla Brodow tror liksom Lennart Björk på skrivprocessen och ser de elektroniska nätverken som
en viktig möjlighet för att ta fram det stoff som
kan bilda underlag för skrivandet. Den interkulturella kompetens som finns med som ett övergripande mål i läroplanerna är en del av den kom-
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munikativa kompetens som kan börja utvecklas
tidigt genom de elektroniska nätverken. Ulla Brodow pekar här bl.a. på den brevväxling som kan
ske via datorn. Här ser hon också en utveckling
från brevutbyte till interkulturella samarbetsprojekt skolor emellan. Hon ger därefter en rad konkreta exempel på hur skrivandet kommer in i olika former av internationellt samarbete. Ulla
Brodow avslutar med att säga att ”språkkunskaper
är en viktig förutsättning för internationella kontakter men språket utvecklas också i kontakterna”.
Den avslutande artikeln i detta tema som handlar om det språkliga färdighetsbyggets komponenter heter Vad är språklig medvetenhet? och är skriven
av Per Malmberg. Författaren har tittat på den plats
begreppet språklig medvetenhet fått i Kursplaner
2000 och konstaterar att ord som reflektion och
medvetenhet återfinns inom sex av de sju steg som
beskriver elevernas färdighets- och kunskapsutveckling.
Författaren lyfter fram tre områden som är särskilt intressanta när det gäller elevernas språkliga
medvetenhet: elevernas tankar kring vad de ska ha
sitt språk till; elevernas kunskap om hur språket fungerar; elevernas tillvägagångssätt när de försöker lära in
något.
Per Malmberg ger sedan en rad konkreta exempel på hur elever tänker och handlar när de
löser olika uppgifter inom de tre områdena ovan.
Vi får följa elever som funderar kring språkundervisningens kommunikativa mål och vi får se deras
försök att komma tillrätta med grammatiska problem. Hur eleverna reflekterar kring områden som
hörförståelse, talfärdighet, läsförståelse och skrivfärdighet belyses också liksom den hjälp läraren
kan ge för att få dem att använda bättre och effektivare strategier.

Ordförståelse, ordinlärning och ordanvändning
Engelska i grundskolan
Inger Bergström

Det är en imponerande uppgift som läggs på varje språkinlärare om man tänker på att en vuxen
människas ordförråd kan bestå av mellan 50.000
och kanske ända upp till 250.000 ord. Det stora
antalet ord och deras olika avvikelser gör att det
tar tid och ansträngning att skaffa sig ett ordförråd. En människas ’mental lexicon’ är ett komplicerat nätverk av associationer och relationer och
innehåller en oändlig mängd information. Egentligen är det förvånansvärt att denna mängd kan
”bläddras igenom” med sådan snabbhet när vi
behöver finna ett ord eller en fras.
Orden sätter ett slags etiketter på vår tillvaro
och grammatikens regler ser till att orden arrangeras på ett begripligt sätt.
Grammatiken representerar det som är allmänt
och regelbundet i ett språk. Innehållet däremot
kan inte generaliseras eller systematiseras. Ordinlärning är den mest tidskrävande (men inte den
svåraste) delen av språkinlärningen. Men den är
absolut nödvändig. Kan vi inte de rätta orden, kan
vi inte göra oss förstådda och vi förstår inte heller
vad andra säger eller skriver.
Ett ord har en grammatisk position i meningen beroende på vilken syntaktisk kategori ordet
tillhör. Men det har också en egen, inre struktur
med strikta regler för hur ett ord i ett visst språk
kan byggas upp av de minimala byggstenar som
kallas morfem. Varje språk har sina morfologiska
regler. Vissa språk har ett invecklat morfemsystem
(t ex finskan) medan engelskan företer ett jämförelsevis enkelt böjningsmönster. I engelskan ligger svårigheterna i det nyans- och synonymrika
ordförrådet. Kunskaper om ordbildning och ordsammansättning är av den anledningen viktigare
i engelskan än i många andra språk. Genom att
tidigt bli medveten om ordens beståndsdelar och
beståndsdelarnas betydelse har språkinläraren
bättre möjligheter att införliva nya ord och att räkna ut betydelsen av obekanta ord. Det finns alltså
goda skäl att undervisa eleverna om ordens inre
strukturer och syntaktiska funktioner. Ordinlärning är en aktiv, dynamisk process som sker på
1

STRIMS = strategier vid inlärning av moderna språk

olika nivåer i en människas kognitiva system.
Denna invecklade process har behandlats förvånansvärt styvmoderligt inom forskningen. Vi har
inte mycket annat att gå efter än den egna erfarenheten när det gäller att handleda eleverna hur
de bygger upp ett ordförråd på det främmande
språket. Utvecklingen av språkförmågan tycks dock
hänga ihop med elevens allmänna kognitiva och
sociala utveckling.
Eleven uppfattar information och bearbetar
den på olika sätt beroende på vilken typ av inlärare han/hon är. I det följande ger jag exempel på
hur några elever resonerar när de förklarar hur
de kommit fram till svaret. Exemplen är hämtade
från den engelska undersökningen i STRIMSprojektet1 (åk 4 - 9).
Att diskutera
1. Grammatiken representerar det som är allmänt
och regelbundet i ett språk. Innehållet däremot
kan inte generaliseras eller systematiseras.
2. Eleven uppfattar information och bearbetar den
på olika sätt beroende på vilken typ av inlärare
han/hon är.

Ålder och språkinlärning
Graden av konkret och abstrakt tänkande är avgörande i en individs kognitiva utveckling. Små barn
kan tidigt lära sig att förstå begrepp om de kan förknippa dem med flera för dem närliggande och
specifika exempel. En förutsättning för inlärning
är att ny kunskap hakas på den kunskap och erfarenhet en individ redan har. Individen passerar olika bearbetningsnivåer och när informationen har
bearbetats tillräckligt har den införlivats med den
kunskap som finns. Vägen till begreppsförståelse
för barn går vanligtvis via konkreta exempel.
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Ex. 11 ( åk 5):
Eleven i ex.1 har fått i uppgift att förklara komparationen av adjektivet short. Han är osäker på vad
komparationsformerna betyder2:
E: Här var jag faktiskt lite osäker.
I: Berätta varför! Inte … kort, kortare, kortast, t ex
… Short, det betyder ju kort, men det är det
kortaste … och
E: Mmm. Det vet jag inte riktigt. Men alltså … det
var svårt … Jag var inte riktigt säker på short,
shorter, shortest. Liksom … jag var inte riktigt
säker på orden.
I: Du menar, vad dom betydde eller…?
E: Nämen … jag vet ju att shorter är lite längre och
shortest, alltså det längsta. Det var jag lite osäker
på. Det verkar ju vara liksom shortest, shorter, short.
Eleven uppfattar, efter vad jag förstår, orden efter
deras konkreta längd och blir av det skälet tveksam om betydelsen – ju mer som läggs till, desto
kortare blir ju short ! De främmande orden tycks
framstå för honom som konkreta bilder i stället
för generella symboler. Hans förståelse av abstrakta företeelser och grammatiska förklaringar tycks
än så länge vara begränsade.
De flesta äldre barn och vuxna kan förstå och
bearbeta abstrakta idéer och begrepp utan att vara
beroende av konkreta erfarenheter. Olika individer har varierande grader av kognitiv beredskap
inför olika inlärningsuppgifter. Nivån på den kognitiva beredskapen har att göra med den gradvisa
övergången från subjektivt till objektivt tänkande,
vilket är värt att ta i beaktande när vi försöker få
elever att förstå t. ex. grammatiska företeelser.
Att diskutera
Individen passerar olika bearbetningsnivåer och
när informationen har bearbetats tillräckligt har
den införlivats med den kunskap som finns.

Inlärningsstrategier
Läro- och kursplaner föreskriver att eleven ska
känna till och utveckla sitt sätt att lära, vilket förutsätter att läraren vet vilka grundfaktorer som styr
inlärning. Det är naturligt att utgå från att människor lär sig på olika sätt eftersom vi alla har olika erfarenheter. Av samma skäl undervisar förstås
lärare på olika sätt.
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Exemplen har numrerats i löpande följd.

2

Likaväl som vi talar om den professionella läraren kan vi tala om den professionelle eleven. Inlärning kan ses som en yrkesutövning och det innebär att man skolas in i ’elevyrket’. Eleven behöver
lära sig och träna en hel del färdigheter för att
kunna hänga med. En förutsättning är att han
känner till hur inlärning går till och framför allt
hur hans egen inlärning fungerar. Inlärning är ett
drygt arbete som endast kan utföras av den person som ska lära sig. Inlärning är en process som
för eleven innebär att tillerkänna det egna tänkandet och reflekterandet ett värde i sig.
Med hjälp av introspektion – eleven tänker högt
medan han/hon utför en uppgift – eller retrospektion
– eleven förklarar varför han har gjort si eller så
efter det att uppgiften är gjord – kan man få en
uppfattning om några av de mentala processer som
ligger bakom en elevs språkliga yttranden.
I en av undersökningarna i STRIMS-projektet
ombads eleverna att ange betydelsen på ord som
de tidigare haft i läxa. Intervjuaren gick igenom
en gloslista tillsammans med eleverna som ombads
tänka högt. Deras funderingar bandades. Syftet
med undersökningen var att se vilka strategier
eleverna använde när de försökte återkalla orden
i minnet.
Actually (exx. 2-4)3
Ex. 2 (åk 6):
E: Och nästa är ’egentligen’.
I: Hur vet du det då?
E: Om man tar t ex I have a car, actually I not have a
Volvo … I have a … alltså … egentligen har jag
inte det och det fast. Det verkar som man sätter in det när man kan säga ’egentligen’.
I: Jaha du, så … hur kommer du fram till det då,
om du tar om det igen?
E: Om du säger ’Egentligen gillar jag inte den
boken’ … Actually I don´t like this book … har jag
för mig i alla fall. Jag vet inte … jag kanske inte
… Jag har inte stött på det i mina spel …
I ex. 2 försöker eleven hitta ett sammanhang för
det efterfrågade ordet och prövar olika alternativ.
Först placerar han ordet i en mening och försöker på så sätt komma fram till betydelsen. Därefter varierar han den första meningen och i tredje
hand försöker han ”bläddra” igenom orden i de
dataspel han har.

Förkortningarna E = elev, I = intervjuare används genomgående.

3

De inramade orden är föremål för diskussion

Ex. 3 (åk 7):
E: Actually.
I: Jaa.
E: ’Aktuell’ … så … Jag skriver det.
Ex.4 (åk 7):
E: Actually, står det så?
I: Mmm.
E: Jag tror att det är nånting men jag vet inte
vad … Kanske det är nånting som i ’aktuellt’.
Eleverna söker sig fram(exx. 3 - 4) till en lösning
på kända vägar, d.v.s. med hjälp av det språk de
redan kan. Liknar ordet ett svenskt ord överför
de den svenska betydelsen utan att närmare fundera över saken. När man lär sig ett främmande
språk innebär det ju att man får en ny uppsättning symboler för kända begrepp. Koden från det
egna språket finns hela tiden tillgänglig.
Modersmålet bildar det lingvistiska underlaget
och de allmänna principerna för språkinlärning när
man lär sig ett nytt språk. Vi märker detta t.ex. genom att vårt eget språks ljud, accent och språkfel
sätter sina spår på det språk vi håller på att lära oss.
Ex. 5 är annorlunda. Här är det inte fråga om
att använda några strategier över huvud taget. Eleven är språksvag; hon uttalar enligt svensk ortografi och ger sig inte in på några tolkningsförsök utan
konstaterar att hon inte kan och låter sig nöja med
detta.
Ex. 5 (åk 6):
I: Tvåan? Kan du säga det?
E: Actually (uttalar efter bokstaven)
I: Ja, kan du säga det en gång till?
E: Actually (samma uttal som ovan)
I: Jaa och vad betyder det?
E: Jag vet inte.
Narrow, prison (exx. 6 - 7):
Återigen blir den formella likheten med ett ord
på det egna språket ett slags livlina(jfr exx. 3 - 4).
Exx. 6 - 7 och exx. 3 - 4 skiljer sig emellertid åt i ett
väsentligt avseende: narrow och prison har ingen
semantisk beröringspunkt med de tolkningar som
ges i exemplen, medan actually närmast är att betrakta som ’a false friend’.

Ex. 6 (åk7):
E: Och narrow, narrow, nära, nää.narrow. Jaa du,
vad betyder det?
I: Har du sett det någon gång?
E: Narrow, jag har hört det, nää, jag tror inte det.
Narrow, ’narras’ tror jag. Narrow.
I: Men du uttalar det rätt.
E: Narrow, ’narras’, jag skulle chansa på det, jag är
inte säker.
I: Jaså?
E: Jo, men då , men då, vad heter det, tänker jag
ungefär, jag vet inte riktigt hur, men i alla fall,
som det låter ungefär.
I: Kan du förklara dig lite närmare?
E: Narrow, det låter ju som ’narras’ … jag vet inte …
Ex.7 (åk 7):
E: Prison … ’Present’? ’Gåva’? Låter nästan som
… om jag skulle … om jag skulle ha gjort engelska så skulle jag … prison, ’present’.
I: Mmm.
E: Ja du. Prison. Nä, jag tror faktiskt det är ’present’. Jag har faktiskt aldrig sett det där ordet
förut.
I: Känner du inte alls igen det?
E: Nää.
I: Mmm.
E: Prison. Prison. Jag har hört det nångång men
jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang.
Men i alla fall nåt som låter som det.
I: Mmm.
E: Pri … Prison..
I: Hur försöker du komma underfund med det
då?
E: Men jag tänker.
I: Och vad tänker du?
E: Om det finns nåt, vad heter det, det finns liksom ett ord som är ungefär likadant, ’present’
eller nåt sånt där … inte för jag vet vad det
betyder men … nåt som låter likadant …
I exx. 6 - 7 försöker eleverna att hitta ett sammanhang som de kan testa ordet i, men misslyckas då
de inte har en aning om inom vilket semantiskt
fält de kan röra sig. Det fattas en kontext som ger
ledtrådar. Isolerade ord ger för lite näring åt reflektion och diskussion. Kontexten hjälper oss att
komma ihåg ordet, t.ex. genom att se vilka andra
ord och fraser det förekommer tillsammans med.
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Cupboard (exx. 8 - 9)
Ex. 8 (åk 7):
E: Cupboard ....Swisch, nu vet jag var jag har
hört det. Det är i engelska boken, det är byrå
eller nåt sånt dära. Ja, jag tror att det är...
I: I vilket sammanhang då?
E: Det var med såna där möbler, vad det
fanns i olika hus ungefär, TV-set och sofa
och dining-room och allt sånt där och där
fanns det cupboard och det var ’byrå’.
I ex. 8 blir bilden i textboken en hjälp att komma
ihåg vad ordet betyder. Eleven erinrar sig i vilken
situation ordet använts och kommer på så sätt fram
till ordets betydelse. Orden lagras lättare i vårt minne om vi kan knyta an ordet till andra ord eller
situationer som vi är bekanta med.
Ex. 9 (åk 7):
E: Det är ju som ’koppbord’. Men det kan det ju
inte vara. Det finns väl ingenting som heter
’koppbord’?
I: Har du sett det förut?
E: Det där borde vara ’tavla’ eller ’bord’. Alltså
blackboard. Det stavas ju ungefär likadant. Det
kan ju inte heta ’koppbord’. Inte …? Ja, vad
kan det vara?
I: Men du har sett det förut?
E: Ja, det måste jag ju ha gjort för jag känner ju
igen ordet. Det måste ju vara nånting som jag
… jag vet inte. Nej, nu skriver jag ’svarta tavlan’. Jag skriver ’svarta tavlan’, jag kommer inte
på något annat.
I: Men du känner igen det? …
E: Ja, det tycker jag.
I: Och ’svarta tavlan’ skriver du därför att – vad
då?
E: För att jag tycker det låter bra. För att jag inte
kommer på något annat. För det kan ju inte
heta ’koppbord’.
Cupboard består av två självständiga morfem av vilka vart och ett är känt för de flesta elever. Problemet är emellertid att hitta den svenska betydelsen
på det sammansatta ordet. I ex. 9 kommer eleven
inte längre än till att konstatera att det inte kan
vara fråga om ’koppbord’. Hon vet att hon har
sett ordet någonstans tidigare men kan inte gå vidare. För att komma ifrån problemet bestämmer
hon sig för ’svarta tavlan’, vilket hon med största
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Materialet är hämtat från enkäter besvarade av elever i årskurserna 4-9 i grundskolan

säkerhet vet med sig är fel. Det låter bra, säger hon.
Elevens svar kan vara representativt för många elevers sätt att lösa problem. Problemet lämnas när
man tycker sig ha fått tag i ett ord som kan ha
någon beröringspunkt med det sökta ordet.
Fiddler (ex. 10)
Ex. 10 (åk 6):
Ex. 10 visar hur egna upplevelser och intressen
kan hjälpa minnet. Ett musikintresse kan ge elever ytterligare ledtrådar. Vi lär oss lättare ord som
handlar om något som vi är intresserade av, något
som vi tycker om att läsa och tala om.
E: Fiddler, det är spelman.
I: Hur vet du det då?
E: Jag hörde en låt som hette Fiddler on the Roof.
Och sen har vi haft om dalaspelmän i nån sån
där bok och då är det lätt att jag kommer ihåg
det eftersom jag har hört den där låten.
Eleverna arbetade med ord med olika funktioner
i exx. 2 - 10: adjektiv (narrow), adverb (actually)
och substantiv (cupboard, prison, fiddler). Det ord
som verkade svårast att komma ihåg var actually.
Det är kanske inte så konstigt. Ordets funktion är
att förstärka ett satsinnehåll. Det är alltså svårt att
associera till en specifik och konkret situation där
ordet förekommer. Förmodligen är det också så
att elever på lägre stadier inte naturligt använder
satsadverbial, vare sig det gäller deras eget språk
eller det främmande. Formorden utgörs av grammatiska ord som ger texten struktur, medan innehållsorden ger substans. Nybörjareleven lär sig i
första hand innehållsord.
En god språkinlärare tycks ha lättare att finna
de ledtrådar som ett ord kan innehålla, t.ex. genom att jämföra med det egna språket, lokalisera
suffix och prefix, se släktskap med andra ord, etc.
Inlärare ser gärna obekanta ord i ett helhetsperspektiv från början och gissar vad orden betyder.
Språksvaga elever håller ofta fast vid sin gissning
eller ger upp (se ex. 7). Mer framgångsrika elever
går vidare och testar sin gissning mot t.ex. en analys av ordet och dess beståndsdelar.
Så här säger några elever själva om hur de bär
sig åt när de lär sig ord1:
• först lär jag mig vilka engelska ord som liknar
de svenska och sen lär jag mig stavningen

• läser ordet flera gånger, tar en paus och läser
igen

4. Formorden utgörs av grammatiska ord som ger
texten struktur, medan innehållsorden ger substans.

• skriver glosorna ca 20 gånger på ett papper så
att jag kan dem utantill
Ord i kontext
• först tittar jag igenom glosorna och vad de betyder, sen skriver jag dem på ett löst papper tills
jag kan dem och kan stava dem
• läser igenom en gång, sedan håller jag för de
engelska översättningarna och ser vilka ord jag
redan kan och kollar extra på de nya orden;
för det mesta skriver jag dem en gång också
• kollar över dem några gånger, tittar sedan endast på de svenska översättningarna och översätter till engelska, sedan gör jag tvärtom
• läser dem högt, skriver dem, håller för de svenska orden och skriver de engelska tills jag kan dem

Jag har hittills givit exempel på elevers arbete med
enstaka ord. I det följande arbetar elever med ord
i meningar och sammanhängande texter, d.v.s ord
i en kontext.
Exx. 11, 12, 13 (åk 6) kommer från samma elev.
Även till synes orimliga och obegripliga svar är
möjliga att förstå om vi utgår från att elevers resonemang kännetecknas av ett slags logik och att de
kanske uppfattar den situation de uttalar sig om
och de problem de har att lösa på ett annat sätt än
läraren.
I ex. 11 får eleven i uppgift att översätta den
kursiverade meningen till svenska och avgöra om
meningen är rätt eller fel:

• jag tragglar dem om och om igen
• jag glor på dem tills jag blir less, sedan tar jag
en cola och börjar glo igen.
Elevkommentarerna är påfallande enhetliga.
Eleverna läser glosorna, skriver ner dem; vissa elever skriver dem upprepade gånger; en elev uppger
att detta kan ske 20 (!) gånger. En annan elev lägger över det skrivna och läser ömsom den svenska
ömsom den engelska översättningen. Ihärdigheten och viljan att lära sig ord kan man inte ta miste på: ”Jag glor på dem tills jag blir less, sedan tar
jag en cola och börjar glo igen”.
Att diskutera
1. Modersmålet bildar det lingvistiska underlaget
och de allmänna principerna för språkinlärning
när man lär sig ett nytt språk.
2. Inlärning är en process som för eleven innebär
att tillerkänna det egna tänkandet och reflekterandet ett värde i sig.
3. Eleverna försöker hitta ett sammanhang som
de kan testa ordet i, men misslyckas då de inte
har en aning om inom vilket semantiskt fält de
kan röra sig.

E: It starting to rain and he went home quickly. Det är
rätt.
I: Vad betyder det?
E: Tåget startar, tåget stannar och han … går …
hem fort.
I: Vad är det för ord som betyder tåg?
E: Rain.
I: Och stannar?
E: Tåget startar, där ska det vara stannar, i stället
för startar.
I: Vad skulle det vara då?
E: …(?)
I: Titta på meningen lite till. Läs upp den igen.
E: It starting to rain and he went home quickly.
I: Mmm.
E: Det är rätt.
I: Det är rätt? Och en gång till – vad betyder det?
E: Nä, det är fel.
I: Jaa, få höra nu då? Vad är det som är fel?
E: Det ska vara stop där i stället. Man kan ju inte
stanna och kliva ut mens det kör.
Text och innehåll kan få olika innebörd beroende på vem som läser texten och vilken förförståelse läsaren har. Eleven har i exemplet svårigheter
att se ordens strukturella och syntaktiska funktioner i meningen. Rain är förstås ett verb här och it
är det opersonliga subjektet i den första huvudsatsen. Vad eleven i första hand tycks leta efter är ett
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innehållsord som ska ge meningen ett innehåll.
Hon börjar med att översätta konstruktionen med
”Tåget startar” men inser att ’starta’ kan vara fel i
sammanhanget, då resten av meningen talar om
att han går/gick hem. Hon väljer i stället verbet
’stanna’.
En annan uppgift består i att eleven ska formulera meningar efter det mönster som första delen
av uppgiften ger. Det är alltså inte fråga om att
tillämpa grammatiska kunskaper för att konstruera meningarna utan snarare att använda de fraser
eller ’chunks’ som angivits i uppgiften som förebilder.
Ex. 12 (åk 7) :
Översättningsmening: Mamma, vad får vi till lunch?
E:
I:
E:
I:
E:
I:
E:
I:
E:
I:

’Får’ stavas f o r…
Men ’får’ det är svenska, va?.
Men där står det det.
Tror du att ’får’ heter f o r på engelska?
Inte vet jag.
’For’, vad betyder det egentligen?
’Får’.
’What can I do for you?’ Vad betyder ’for’?
’Vad är det till lunch?’
Kika litegrann här får du se. Kan det vara nånting där som hjälper dig?
E: Där.
I: ’What’s for supper?’
E: What får we to lunch?
Uppgiften är för svår för eleven. Hon utgår från
likheter med ord i modersmålet, är fixerad vid de
enskilda orden och verkar inte se något mönster i
de meningar hon ska översätta.
När eleven ska översätta meningen ’Vad får vi
till lunch?’ vet hon inte vad ’får’ heter på engelska,
men tycker sig ha funnit ordet i den engelska
meningen, d.v.s. ’for’. Vi förstår att skälet till detta
är likheten med det svenska ordet. Det är ytterligare exempel på att hon inte ser mönstret i språkets struktur och den roll varje ordklass har i meningen. Det är ett stort jobb för henne att komma
till något slags språklig insikt och en viktig uppgift
för hennes lärare att förmedla denna insikt.
Låt oss jämföra nedanstående exempel (13 och
14). Översättningsmeningen är: Skynda dig, George, du har inte hela dagen på dig.
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Ex. 13 (åk 7):
E: Skynda dig, du har inte hela dan på dig. Hurry
up. Vad heter egentligen ’du’ på engelska?
I: Har du nåt förslag? ’Du’?
E: Do.
I: ’Do’?
E: Have do got all day?
I: ’Do’...?
E: Do have not got all day.
Eleven förlitar sig på likheten med svenskan utan
att fundera över skillnader i ordens funktioner.
Hon fokuserar de enskilda orden och verkar inte
heller här se något mönster i den mening hon ska
översätta.
Ex.14 (åk 7):
E: Hurry, hurry up är bättre då, George och you
haven’t all day betyder ’hela dagen’ och ’du har
inte’ got är ett komplement där, ja, ’du har inte
hela dagen’, you haven’t got all day. Trean, It’s
time for...
I: Ja, ’på dig’ då?
E: Ja, ’du har inte hela dagen på dig’.
I: ’På dig’? Det har du inte översatt överhuvudtaget?
E: Nää, ’du har inte hela dan’, nää. Jag vet inte
varför men det blir inte så, helt enkelt.
I: Även om du inte hade haft lösningen?
E: Då hade jag ändå sagt så här. Man kan inte säga
’på dig’. Hur då … hur skulle det bli?
I: Varför inte?
E: För ett tag sedan kanske jag hade skrivit ’on you’
eller något sånt där i början, men dels är det
onaturligt och dels kan man inte använda ’on’
på det sättet.
I: Du känner det definitivt alltså?
E: Det går inte. Jag vet att det räcker så här så…
Exx. 11 - 13 (samma elev) och ex. 14 (annan elev)
härrör båda från elever i samma klass med samma
lärare i engelska. De representerar, som jag ser det,
två olika inlärningsstilar. Eleven i ex. 14 har ett
analytiskt förhållningssätt som gör det möjligt för
henne att föra abstrakta resonemang. Intressant
är att hon anser sig ha mognat som språkinlärare:
”För ett tag sedan kanske jag hade skrivit ’on
you’…” Eleven i exx. 11 - 13 behöver sannolikt en
annan förklaringsmodell. Det ligger nära till hands
att förmoda att läraren talar ett språk som eleven
inte förstår och att läraren inte förstår att eleven
inte förstår.

Ska den här eleven ha någon möjlighet att följa med i undervisningen i engelska behöver hon
få hjälp. En väg kan vara att hon får syssla med ett
innehåll som ligger nära hennes egen verklighet
och en form som är gripbar för henne.
Enligt mitt förmenande är det viktigt att elever
från början görs medvetna om det faktum att
språkliga budskap kan uttryckas och varieras på
olika sätt. Eleven i exx. 11 - 13 tycker jag ger oss en
inblick i hur handfallen en nybörjare kan vara inför ett nytt språk och vilken grannlaga uppgift det
är för oss lärare att öppna dörrarna för det nya.
Översättningsuppgifter prövar en speciell färdighet som egentligen inte har så mycket med en kommunikativ förmåga att göra. Språkets kommunikativa funktion kommer i översättningsövningen
i andra hand och den abstrakt formella i första.
När barnet lär sig sitt modersmål är språkets instrumentella funktion den primära. Översättningsövningen torde te sig verklighetsdistanserad och
teoretisk för många elever.
Att diskutera
1. Text och innehåll kan få olika innebörd beroende på vem som läser texten och vilken förförståelse läsaren har.
2. Även till synes orimliga och obegripliga svar är
möjliga att förstå om vi utgår från att elevers resonemang kännetecknas av ett slags logik.

Ord i sammanhängande text
För att kunna använda våra språkkunskaper bör
vi känna till hur man använder ord och hur man
binder ihop orden till en sammanhängande text.
I exx. 15 - 16 återger två elever, var och en på sitt
sätt, innehållet i en historia, inspelad på band och
uppläst på svenska. Uppgiften var att återberätta
historien på engelska för en kamrat. I korthet
handlar berättelsen om att familjen Jones lilla
adoptivdotter säger att hon har talat med sin bror.
Modern visste inte att flickan hade en bror. Hon
kontaktar adoptionsbyrån och får reda på att brodern hade omkommit när han försökte rädda sin
syster. Flickan försvinner och återfinns aldrig.
Mamman är berättaren.

Ex. 15 (åk 8, samma elev som i exx. 11 - 13 ovan):
It’s a girl with name Kristin and he has a brother
with red hair. Is dead … skratt … men … eh …
yes … eh … men … is dead … skratt … he has
a other man dead (?). She talk on Harry and
his mum ..don´t understand … He, she shall,
nää … Kristin shall go to school … he … his
mother shall to … to … to … hem … Harry in
school three o’clock … and he … when she
come there he have … she´s brother have hämt
… and police and his dad ask efter she and his
mum eh … his mother hate red hair and white
… flowers … jag kommer inte på nåt mer nu.
Det är svårt att förstå referatet i ex. 15, på grund av
den ostrukturerade framställningen, det bristande
sammanhanget, sammanblandningen av pronomen
och den påvra ordbehandlingen. Historien blir
fragmentarisk. Sättet att återberätta historien ger
oss anledning att tro att eleven har svårigheter även
när hon använder modersmålet.
Ex. 16 (åk 8):
I am afraid of silly things like sunshine, grass,
redhairy boys and names like Harry. One day
my daughter was sitting on the grass and was
talking for herself or for someone – I don’t
know really. I was a little bit worried and I told
her that she would come in. She asked why and
I said ....she asked why and I said : – Because of
the sunshine. It’s too hot for you. I asked …
when she had (?) … I asked her who she had
talked to and she replied Harry. – Harry who?
I asked. – Harry, my brother. – You have not a
brother called Harry. You are an only child. –
No, my brother Harry, she said. I told my man,
my husband when she came home and he
asked who … she said that it’s, it’s … the … it’s
… that it’s normal for small childs that I don’t
worry me so much.
Eleven som återger historien i ex. 16 berättar historien med inlevelseförmåga och livfullhet trots
sitt bristfälliga språk. Hon ger oss sin personliga
version av händelseförloppet.
De två elevernas referat skiljer sig åt i väsentliga avseenden.
Antingen det gäller att uttrycka sig muntligt eller skriftligt präglas texten av den enskilda individen. I ex. 15 har eleven svårt att knyta samman
berättelsen till en helhet. Förutsättningen för detta är att eleven känner till hur man bär sig åt. Det
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är viktig del i en elevs språkliga och personliga utveckling att få tillfälle till träning i att återberätta
olika typer av text. Att öka medvetenheten om den
egna berättarprofilen är ett led i den personlighetsutvecklande verksamhet som läro- och kursplaner ålägger skolan.
Elever i årskurserna 4 - 9 uttryckte bl.a. följande önskemål om förändringar i språkundervisningen (enkätsvar):
•
•
•
•
•

att våga prata
att våga göra misstag
att våga använda det man kan
att lära sig enkelt och smart
att kunna använda de uttryck och ord man lär
sig
• att koncentrera sig
• att komma ihåg nya glosor
• att använda de nya orden vid rätt tillfälle
Anspråkslösa önskemål, kan man tycka, men önskemål som ändå stämmer väl överens med den
språkutbildning som förespråkas i våra läro- och
kursplaner. Att komma över hämningar som hindrar kommunikationen, att bli en bättre inlärare,
att lära sig att använda de nya orden i rätt sammanhang inbegriper lingvistisk kompetens, strategisk kompetens och sociokulturell kompetens,
dvs några av de grundläggande komponenterna i
begreppet kommunikativ kompetens.

Att diskutera
1. För att kunna använda våra språkkunskaper bör
vi känna till hur man använder ord och hur man
binder ihop orden till en sammanhängande text.
2. Att öka medvetenheten om den egna berättarprofilen är ett led i den personlighetsutvecklande
verksamhet som läro- och kursplaner ålägger
skolan.

Inlärning
De ordinlärningsstrategier som eleverna beskriver
i sina enkäter stämmer inte överens med vad vi vet
idag om hur minnet fungerar vid inlärning. Varje
individ har erfarenheter på olika plan som tillsammans bildar individens personliga kod. Den personliga koden är vårt verktyg vid all inlärning och
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förhindrar att det vi lär oss blir mekaniskt utantillplugg. Inlärning är en individuellt förankrad dynamisk process som förutsätter att vi använder våra
mentala resurser effektivt. Det är svårt att tänka
sig att glosplugg av det slag eleverna beskriver
uppmuntrar till den skapande verksamhet som
inlärning egentligen är.
Att döma av de svar eleverna givit i sina enkäter bearbetar de flesta elever orden efter en traditionell glosinlärningsprincip: man tittar på ordens
uppbyggnad, på stavningen, man ¨tänker¨ ordet
bokstav för bokstav. Plugg och rabbel av de enskilda orden spelar en viktig roll. Det allra vanligaste
sättet att plugga är att ordet/orden skrivs ner en
eller flera gånger. Fokuseringen av det enskilda
ordet tycks alltså ta upp en mycket stor del av arbetet.
Forskare på 1970-talet hävdade att bra och effektiva inlärningsstrategier kunde läras ut. Man är
inte lika övertygad om det längre. Det är den egna
individuella koden som gäller. En elevs associationsbanor är av många skäl olik en annans. Vi vet
att en individ uppfattar och tolkar en händelse på
olika sätt beroende på vilka erfarenheter och förkunskaper individen har. Det går inte att koppla
på en framgångsrik modell utan vidare hur bra
den än är.
Man har numera lärt sig att betrakta inlärning
som ett komplext system med många inverkande
(och motverkande) faktorer. Inom kognitiv psykologi har man forskat i processer som förnimmelse, förståelse, minne och inlärning och försökt
jämföra människors olika sätt att bearbeta och förvärva ny kunskap. För att få en uppfattning om
hur man lär sig måste vi kunna förklara hur ny
information lagras i minnet och hur inlärningsprocessen slutligen resulterar i automatisk förståelse och produktion. Begreppet förförståelse har
tillmätts en allt större betydelse. Vi tolkar våra sinnesintryck beroende på vilket slag av förförståelse
vi har. Ju mer djupgående förförståelse en människa har i ett ämne desto lättare är det att koda in
ny relevant information.
Det räcker alltså inte att se om Pelle och Stina
ger rätt eller fel svar – det är vägen till svaret som
är det viktiga och som kan ge oss relevant information. Det räcker inte enbart med lösningen på
problemet – de tankar som är relaterade till svaret
behöver vi känna till, dvs det sätt på vilket saker
och ting framstår för eleverna, hur de uppfattar
de problem de ställs inför och de fenomen som
problemen gäller. Att planera, begrunda, testa och

ha kontroll över sin inlärning betyder att man är
medveten om sin egen kapacitet som inlärare.
En elev som är medveten om språkets möjligheter och sin egen förmåga att utnyttja dessa blir
en effektiv språkanvändare även om den språkliga färdigheten inte är fullt utvecklad. Den elev som
är medveten om språkets primära funktion som
ett medel att komma i kontakt med människor från
andra länder och från främmande miljöer är en
motiverad inlärare. En sådan elev vågar fråga om,
vågar använda språket trots att den språkliga kompetensen inte är särskilt stor, vill utnyttja de tillfällen
som finns för att träna språket och arbeta med att
lära sig det.
Att diskutera
1. Den personliga koden är vårt verktyg vid all inlärning och förhindrar att det vi lär oss blir mekaniskt utantillplugg.
2. Det räcker inte enbart med lösningen på problemet – de tankar som är relaterade till svaret
behöver vi känna till, dvs det sätt på vilket saker
och ting framstår för eleverna.

Författarpresentation
Inger Bergström, fil.dr, universitetslektor med
många års erfarenhet som lärare och lärarutbildare. Inger Bergström har medverkat i pedagogiska
projekt, i framställning av läromedel och fortbildningsmaterial och vid utvecklingen av kursplaner.
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Moderna språk i gymnasieskolan
Ulla Håkanson

”Har vi texten eller glosorna i läxa?” är en fråga
från elever på gymnasiet år 1. Vilken uppfattning
om inlärning av språk har en elev som frågar så?
Frågan är utmärkt som underlag för en diskussion
mellan elever och mellan lärare och elev om vad
det innebär att lära sig ett språk. Vi lärare måste
förstå vad eleverna förstår. Först då kan vi finna
vägar för att hjälpa dem. Vi ska lyssna på eleverna,
ge dem tid att fundera och bemöta dem där de är.
Man måste inte kunna språket för att ha tankar
om hur man skulle kunna lära sig det. Människor
är olika och har olika inlärarstilar. Det som passar
den ene kanske inte passar den andre. Vi ser dock
att ett stort antal elever inte alltid lyckas så bra med
sin språkinlärning, trots att många lägger ner
mycket tid på sina språkstudier. Läraren är professionell och måste få känna sig som professionell. I
rollen som professionell ligger att ta del av och ta
till sig det som är nytt. När man tidigare talade om
att lära ut talar man nu om att lära in. Litteraturen om inlärning är omfattande. Fokus ligger på
den som lär sig.
Kursplanerna 1994 och 2000 talar om en allsidig kommunikativ förmåga, medvetenhet om
språkinlärning, användning av inlärarstrategier
där man starkt betonar de metakognitiva strategierna, dvs att planera, genomföra och utvärdera
sitt arbete, samt elevens eget ansvar. För att eleverna ska kunna ta eget ansvar för sin inlärning måste vi ge dem de redskap, de hjälpmedel de behöver för att ta detta ansvar.
För en allsidig kommunikativ förmåga är ord
och fraser de byggstenar eleven behöver för att
kommunicera muntligt och skriftligt. Kommunikativ kompetens inbegriper både lingvistisk och
sociolingvistisk kompetens. Dell Hymes (1972:277)
menar att den kommunikativa förmågan är att veta
”when to speak, when not, and as to what to talk about
with whom, when, where, in what manner”. Ett meningsfullt innehåll är därför viktigt i språkundervisningen. Låt oss här börja med orden.
En elev som i år 1 på gymnasiet fick frågan vad
man ska kunna för att kunna ett ord sade att han
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aldrig funderat på det. Flera av hans kamrater höll
med honom. De hade dock läst språk i många år,
åtminstone engelska och kanske något annat
språk. Eleverna fick i grupper fundera över denna fråga. De fick tillräckligt med tid för att varje
enskild elev skulle fundera över frågan. Följande
synpunkter kom från flera grupper:
• Uttala det
• Stava det
• Förstå det
• Förstå det i olika sammanhang
• Använda det i en mening
En grupp hade lagt till:
• Man måste komma ihåg det
• Man får inget sammanhang om det fattas ett
viktigt ord i en mening.
Detta visar att eleverna när de får tid att reflektera
har många synpunkter på inlärning.

Att förstå ord /fraser
Oftast arbetar vi med ord i fraser och inte med
isolerade ord. För enkelhetens skull skriver jag
ibland bara ord.
Jag menar att vi måste göra eleverna medvetna
om skillnaden i att förstå ord och att lära in ord.
Och vi måste ge dem talrika tillfällen att använda
de ord de arbetat med, dels för att öva in orden,
dels för att få känna glädje över att språket fungerar, över att de kan kommunicera på det främmande språket även om det är på en elementär nivå.
Med förstå menar jag en egen aktiv bearbetning
för att komma fram till förståelse. Ord/fraser är
som regel aldrig isolerade. De ingår oftast i en
kontext. Denna behöver inte vara en sammanhängande text. Det kan vara en skylt på en gata
eller rubriker i en tidning.
Den inlärning jag talar om är inlärning av främmande språk, alltså foreign language acquisition (FLA)
som skiljer sig från andraspråksinlärning, second

language acquisition (SLA) och inlärningen av modersmålet. Inlärning av ett främmande språk har ej
allt det stöd från den omgivande verkligheten som
inlärning av ett andra språk eller modersmålet har.
Förståelsestrategierna är i stort sett desamma
när det gäller att förstå det man läser som när det
gäller att förstå det man hör. En skillnad är att den
som läser har möjlighet att ta pauser för att fundera, att gå tillbaka i texten.För den som lyssnar
finns inte den möjligheten (utom i de fall när texten finns inspelad på band).
Vi måste också uppmärksamma att elever är
olika. En del är visuella, andra auditiva, men generellt upplever många elever i främst romanska
språk att det är svårt att förstå det talade språket.
Läraren måste ge eleverna många tillfällen att öva
sig i att lyssna och förstå.*
Jag tar i fortsättningen huvudsakligen upp arbete med texter. Eleverna måste alltid ha klart för
sig vilken uppgiften är. All läsning måste ha ett
mål. Målet i skolan är ofta att utöka sin språkfärdighet. Andra gånger är målet att hämta faktainformation. Målet kan också vara att läsa för att bli
road, för att njuta. Förutom de krav i kursplanerna
som nämnts tidigare betonas där också kulturkunskap och interkulturell förståelse. Kulturkunskap
ingår i den sociolingvistiska kompetensen, av stor
betydelse för en allsidig kommunikativ kompetens.
Språkläraren har en stor chans att ge eleverna texter som vidgar deras kunskap om andra kulturer,
en kunskap som i bästa fall leder fram till ökad
förståelse inte bara av andra, främmande kulturer
utan också av den egna kulturen.
Förutsättningen för att lära in ord är att vi förstått orden. Om vi menar att textens innehåll har
stor betydelse, att de texter eleverna arbetar med
ska vara meningsfulla då räcker det med att eleverna förstår texten och tar till sig dess innehåll.
Eleverna bör då få uppgifter där de på olika sätt
får redovisa sin förståelse.

Ord i kontext
Lässtrategier tas upp i en annan artikel i denna
bok**.
Här ska endast nämnas att eleven för att öva sig
i att förstå ska tränas i att
• använda sin tidigare kunskap
d.v.s. kunskap om världen och kunskap om logiska sammanhang
* Se Martin Ömans artikel om Hörförståelse s 80

• utnyttja textens struktur
d.v.s. kunskap om troliga bokstavskombinationer, om meningsbyggnad och om ordkombinationer
Eleven ska på så sätt öva sig i att använda både top
down och bottom up processer.
Individuals who make use of real world schematic
knowledge to develop expectations of text meaning are
using top-down processing.
Individuals who analyse each individual word for
its meanings or grammatical characteristics and the
accumulate meanings to form propositions are using
bottom-up processing (O’Malley & Chamot 1990)
Läraren ska
– ge eleverna chans att läsa många texter på
lagom svårighetsgrad
– uppmuntra eleverna att
•
•
•
•

gissa om innehållet
testa sina hypoteser
acceptera viss osäkerhet
i ord redogöra för på vilket sätt de försökt lösa
problemet och vilka ledtrådar de utnyttjat

Redan innan eleverna tar itu med texten ska de utnyttja sina tidigare kunskaper: Vad säger rubriken?
Vad säger bilderna? Vilken typ av text kan det vara
fråga om? Olika texter har olika schemata. Uppmana eleverna att efter dessa funderingar snabbt läsa
igenom texten utan att haka upp sig på ord de ej
omedelbart förstår. Vilket intryck har de nu av texten? Stämde de tankar om innehållet de hade i början? Uppmana nu eleverna att läsa igenom texten
på nytt och då använda strategierna ovan.
För att hjälpa eleverna att redogöra för hur de
gått tillväga kan vi be dem svara på frågan: ”Förstod
du ordet/frasen genom sammanhanget, genom andra språk eller genom att du analyserade ordet, dvs
tittade på hur det var uppbyggt?” En del elever ser
helheten, de är fältberoende. Andra ser delarna,
de är fältoberoende (Brown 1987). De som ser helheten måste få öva sig i att dela upp ord. Många
elever har nytta av att få lära sig hur det aktuella
språket bildar sammansatta ord liksom betydelsen
hos de vanligaste prefixen och suffixen.
Jag har redan tidigare nämnt att jag med förståelse menar aktiv egen bearbetning för att förstå orden.

** Se Bo Lundahls artikel Att läsa aktivt, kreativt och kritiskt s 94
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Om vi ställs inför en okänd text, tar tid på oss
och utnyttjar de strategier som nämnts ovan kan
vi ofta förstå en hel del ur texten . Vi kan gissa oss
till vad orden/fraserna betyder. Good language learners learn to make intelligent guesses (Nunan 1991).
Viktigt vid all inlärning är att vi testar våra hypoteser. Är de felaktiga får vi bearbeta vidare, uppställa en ny hypotes som vi i sin tur testar.
Det är lätt att säga att eleven ska läsa texter av
lagom svårighetsgrad. Vad är lagom för den enskilde eleven? Man kan också säga att texten ska
ligga på ”elevens nivå +1” där + 1 anger en svårighetsgrad strax ovanför elevens egen färdighetsnivå. Texten får alltså inte vara för svår, men den ska
innebära en utmaning för eleven. För att kunna
gissa sig till vad ett ord i texten betyder anser
många att man måste kunna mer än 90 % av de
övriga orden. Många elever har dock svårt att acceptera osäkerhet och tvetydighet. H. Douglas
Brown (1987:89) menar att tolerance of ambiguity
är en kognitiv stil som liksom andra kognitiva stilar har både för- och nackdelar. Men för att lyckas
lära sig ett nytt språk är det bra med öppenhet.
De elever som saknar denna tolerans stoppar genast upp läsningen vid enstaka ord/fraser de inte
förstår. Vi måste diskutera med dessa elever, få dem
att gå vidare i texten även om de just då inte förstår det enstaka ordet. Denna bristande tolerans
mot ”tvetydighet” är till ännu större hinder vid avlyssning. Inte minst betydelsefullt är att eleverna
övar sig i att redogöra för hur de gått tillväga. Vi
måste ge eleverna tid att reflektera, tid att uttrycka
hur de gör. All inlärning bygger på reflexion. Allt
detta ställer stora krav på läraren, det kräver tid.
Jag är övertygad om att det är väl använd tid. Vi
måste också vara öppna för att den information,
den upplevelse en text genererar hos en person
inte behöver vara samma information /upplevelse som den genererar hos en annan person. Detta
gäller förstås även modersmålet, där eleven dock
behärskar den språkliga utformningen på ett djupare sätt. Hur olika vi kan tolka innehållet i en
text märks inte minst när ord har olika kulturella
laddningar i olika språk. Svenska ordet ”familj” har
t ex en mer begränsad betydelse än franskans ”la
famille” och spanskans ”la familia”.
Svårighetsgraden i en text bestäms i hög grad
av den motivation eleven har för det ämne texten
tar upp. Alla lärare har märkt att den elev som har
ett specialintresse kan ta sig igenom texter som
förefaller oss språkligt svåra. Låt därför elever ofta
vara med och välja texter och annat material. Om
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elever får öva sig i att ta ansvar för sin egen inlärning, då kan de också öva sig i att använda material som ej är anpassat för skolan. Låt eleverna läsa
fritt. Stephen Krashen (1993) menar att försök
med fri och frivillig läsning, free, voluntary reading,
FVR, visar att både barn och vuxna därigenom ökar
inte bara sin läsförståelse utan också sitt ordförråd.
”Man får inget sammanhang om det fattas ett viktigt ord i en mening”, ingick i svaret från eleverna på
frågan vad man måste kunna för att kunna ett ord.
Vissa ord är mer betydelsebärande än andra. Det
visar sig också ofta att formorden är svårare att förstå och lära in än innehållsorden. Diskutera med
eleverna hur de gör för att lära in också formorden. Uppmuntra dem när de får skriftliga uppgifter att utnyttja dessa ord, att binda samman meningar.

Aktiviteter
Om vi menar att det ibland räcker med att elever
förstår texten måste vi ge dem uppgifter där de
får visa sin förståelse. I det sammanhanget kan vi
inte samtidigt kräva aktiv produktion på det främmande språket. I flera av stegen i kursplanen står
att eleven skall ”kunna läsa och tillgodogöra sig
det viktigaste innehållet…”. Låt eleverna känna att
de övar olika mål.
Elever i spanska fick ett antal rubriker ur den
spanska tidningen EL País. Sammanhanget den
gången var den gångna veckans händelser. En av
rubrikerna löd: ”Gorbachov finaliza su viaje a Japón
sin devolver las islas Kuriles.” Eleverna spelades in
på band när de i par försökte tolka rubrikerna. En
elev svarade i ett enda andetag: ”Gobbe avslutade
sin resa till Japan utan att återlämna Kurilerna – för
det vet jag att han inte gjorde.” Jag är ganska säker
på att den eleven dagen efter inte skulle ha kunnat tala om vad det enstaka ordet devolver betydde. Det behövde han inte göra, här var uppgiften
att förstå. Ett annat elevpar hade stora svårigheter
med att förstå denna rubrik. De kände inte till sakförhållandet om Kurilerna, de analyserade inte
språket så att de t ex kom fram till att Kuriles stod
med stor bokstav och borde vara ett namn.
En del elever använder spontant många goda
strategier för att förstå för dem okända ord medan
andra behöver lärarens hjälp för att upptäcka de
möjligheter som bjuds. Många ord kunde man kalla ”gratisord”, då de redan finns i helt identisk eller

nästan identisk form i elevens modersmål. Men elever har också stor nytta av sina kunskaper i andra
språk. Den som lär sig spanska kan ha stor glädje av
engelska språket. För en del elever är emellertid
spanska och engelska två parallella spår som aldrig
möts och läraren måste hjälpa eleverna att finna
kopplingar mellan de olika spåren. Be dem redogöra för hur de listat ut ordens betydelse. Uppmuntra elever med ett annat första språk än svenska att
försöka finna kopplingar till sitt första språk.
Goda lässtrategier är oundgängliga för att det
ska bli roligare att läsa text. När det gäller svagpresterande elever har från forskarhåll (Porte
1988) föreslagits att först ge eleverna texter på
modersmålet där vissa lågfrekventa ord tagits med
och på så sätt öva upp deras förmåga att utnyttja
sammanhanget och textens struktur för att förstå
för dem okända ord.

Lära in orden
Många av de ord eleverna förstått ska de dock också lära in. Om de arbetat aktivt med att förstå orden, är grunden lagd för att lära in dem.
För att förstå orden uppmanas läsaren att utnyttja kontexten. Det verkar troligt att man bättre
lär sig ordet om man inte bara utnyttjar den betydelse kontexten ger utan också använder en språklig analys. Kirsten Haastrup (1989) för fram hypotesen att den som använder en språklig analys
för att förstå ett visst ord gör en djupare bearbetning, vilket leder till bättre inlärning av just det
ordet. Naturligtvis betyder intresset och motivationen mycket både för att förstå och lära in ord.
Vi är alla olika. Daniel Pennac (1995), som skrivit
om lusten att läsa, berättar om en elev som läste
högt och på frågan varför svarade: ”När jag uttalade

orden började de leva utanför mig, de levde verkligen.”
Det borde vara en bra utgångspunkt för den eleven att lära in orden.
”Att lära sig ord är lätt, det är roligt och jag är
ganska bra på det”, svarade en gymnasieelev i en
STRIMS-undersökning om inlärning. Hon var inte
ensam om att tycka att det är lätt att lära sig ord.
När eleverna skulle beskriva hur de gick tillväga
visade det sig att många arbetade mycket traditionellt. De utgick från en tvåspråkig ordlista. De skrev
av orden många gånger, de förhörde sig själva genom att täcka för den ena spalten. Många elever
menade att de lade ner mycket tid på ordinlärning. Andra elever arbetade mycket medvetet med
en djupare bearbetning. Spännvidden hos eleverna när det gäller ordförråd är som alla lärare vet
mycket stor, vilket betyder att alla inte får utdelning för den tid de lägger ner på att lära in ord.
Spännvidden är också stor när det gäller elevernas medvetenhet om hur de skulle kunna arbeta
mer effektivt. Den aktuella kursplanens strävansmål ”…att medvetet använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen” ger lärarna stöd för att
hjälpa eleverna att hitta ett för dem effektivt arbetssätt.

Ord och minnet
”Man måste komma ihåg orden” svarade en grupp
elever på frågan när man kan ett ord. Hur bär sig
då eleverna åt för att komma ihåg ett ord? Många
elever visade sig ha ibland ganska fantasifulla strategier för att komma ihåg ord och de flesta elever
tycker att detta är intressant och är öppna för att
få veta mer om hur minnet kan tänkas fungera.
Som lärare kan man ha hjälp av följande modell
som tagits fram av Anita Woolfolk (1997:244):

Executive Control Processes
Short-Term
Memory
Sensory
Memory

learn
(save)

Long-Term
Memory

perception

Working
Memory

retrieve
(activate
memories)

Temporary Storage

Permanent Storage
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Från det sensoriska minnet – allt vi hör, luktar,
känner… – går informationen in till arbetsminnet. I arbetsminnet ligger information så länge vi
bearbetar den och därför är beteckningen arbetsminne mer tydlig än beteckningen korttidsminne. För varaktig inlärning måste vi få över kunskapen i långtidsminnet och lära oss hur vi återfinner
informationen där för att åter kunna använda den.
Långtidsminnet har flera funktioner som används för att:
• Koda in ny information
• Lagra informationen
• Plocka fram informationen

Elevernas valda ord fanns på svenska under instruktionen.
Själva ordförhöret var lätt att rätta. Eleverna
hade, som man kunde vänta, i stort sett alla rätt.
Berättelsen var inte lika lätt att rätta och en dyster
läsning. Många elever skrev bra, men många använde infinitiver i stället för böjda former, många
satte inte ut hjälpverb för att bilda perfekt och en
del böjde t ex orden fel i plural. Detta blev också
en bra utgångspunkt för en diskussion om hur man
mäter elevers språkfärdighet. Alla insåg att ordlistan är ett trubbigt instrument.

Be eleverna diskutera hur de gör för att komma
ihåg. Vilka minnesstrategier använder de sig av?
Elever kan lära mycket av varandra. Dock menar
forskarna att det är den egna inkodningen som
är viktig (Nilsson 1994). När man plockar fram
informationen ur långtidsminnet använder man
nämligen, anses det, samma kod som när man lagrar informationen. För eleverna kan man visa på
liknelsen med arbetet vid datorn. För att återfinna ett dokument gäller det att komma ihåg under
vilken kod man lagrade det.
Om man lärt sig orden i en tvåspråkig ordlista
är det troligt att man lagrat dem i minnet i form
av ordlista. Nu skall sägas att ordlistor kan utformas på olika sätt. Och de kan användas på olika
sätt. Den lista som bredvid översättningen av ordet också för in en mening ger möjlighet till djupare bearbetning. Om man emellertid betonar
vikten av ett meningsfullt innehåll i språkundervisningen frågar jag mig varför man inte utnyttjar
texten i stället.

Mer om minnet
Forskningen om minnet ger ständigt nya rön och
har lett till att man menar att långtidsminnet består av flera delsystem. Den vanligaste indelningen är:
• Episodiskt minne
• Semantiskt minne
• Perceptuellt minne eller representationssystem
Hur mycket av detta ska man göra klart för eleverna? En hel del, anser jag. Inom STRIMS-projektet gjordes många inspelningar av elever när de
löste olika språkliga problem. Av deras sätt att lösa
dessa problem kunde vi dra slutsatser om hur de
lärt sig ord.
När eleverna t ex letade efter den spanska motsvarigheten till följande kursiverade ord, gav de
dessa associationer och kommentarer:
Otur
Tavla
Städa

det var han som åkte till stan
det var den där konstiga karlen
det var hon som städade trappan

Glosförhör?
I en undersökning (STRIMS) hade eleverna bett
att få glosförhör. De läste en saga ”Guldlock och de
tre björnarna”. De valde själva i grupper ut ett antal
ord/fraser som de tyckte var viktiga. En gemensam lista på ett tjugotal ord ställdes samman.
Eleverna fick ett förhör på den listan. När de lämnade in sin översatta lista fick de en ny uppgift:
Kan du också använda de 20 orden och fraserna?
Berätta så mycket av sagan att du får användning för dessa ord.
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Elevernas kommentarer är obegripliga för den
som inte känner till de texter eleverna arbetat med.
De kom ihåg ett innehåll, de kom ihåg en bild.
De hade tydligen lagrat orden i det episodiska
minnet, som är personligt relaterat, individuellt
och kontextberoende. Detta är en bra början.
Eleverna måste sedan få rika tillfällen att använda
orden för att på så sätt föra över dem i det semantiska minnet, som är ett minne för generell kunskap och för fakta (Nilsson 1994). Elever har olika
inlärarstilar och lärare har olika inlärarstilar. Vi
lärare måste därför vara öppna för mångfalden
av inlärningssätt och variera undervisningen så att

den gynnar olika typer av elever. Många elever har
stor nytta av sångtexter och musik för att lära in
ord.

elsen av talat språk. Särskilt på nybörjarnivå lyssnar eleverna efter enstaka ord, vilket hindrar förståelsen. Bristande intonation är något infödda
talare ofta irriteras av.

Mängd ord?
Hur många ord ska eleven lära sig? Vi kan minnas att man tidigare angivit en viss mängd ord som
måttstock, t ex av typen 10 000 ord för tio års engelska
(Thorén 1967). Även om det i Europarådets
Threshold Level (1975, reviderad upplaga 1990) anges ett ordförråd på ca 1300 ord är det idag inte
vanligt att man i Sverige anger vare sig mängden
av ord eller vilka ord som ska läras in i engelska
eller i övriga moderna språk. Elevens motivation
och intressen har stor betydelse för val av ord. Jag
har dessutom försökt visa hur viktig jag tycker skillnaden är mellan att förstå ord och lära in ord.
Framför allt var antalet ord en osäker siffra då man
ofta inte redogjorde för hur man räknade ord. Det
torde dessutom vara lättare att lära in ord som hör
innehållsmässigt samman än att lära in separata
ord. Låt därför eleverna arbeta med ord i s k semantiska fält, från enklare till mer komplicerade
fält. Det är då också lättare att finna användbara
uppgifter och aktiviteter (Ellis & Sinclair 1989).

Vilka ord?
Språket förändras. Nya ord dyker upp, ibland för
nya företeelser, ibland som uttryck för ungdomens
språk. Vi måste som lärare ständigt vara öppna för
de förändringar som sker i språket. Elever är ofta
intresserade av ”moderna” ord och av slanguttryck.
Man ska dock komma ihåg att dessa ord och uttryck ofta har en kort livslängd och att det kan ge
ett konstigt intryck att använda dem felaktigt. Det
är också den sorts ord ungdomar lär sig snabbt
när de träffar ungdomar från andra länder.

Uttal och intonation
”Att uttala det” stod först på elevernas lista över vad
som krävs för att kunna ett ord. För att ”göra sig
förstådd” måste eleverna ha ett godtagbart uttal.
Inte minst viktigt är att vi låter dem öva intonationen och att sammanbinda orden i längre fraser.
Detta är viktigt för det egna uttalet, men också ofta
en förutsättning för att öva upp den egna förstå-

Att använda orden, muntligt och
skriftligt
Låt eleverna använda orden. Att ha kunskap är
inte detsamma som att använda kunskap. Genom
att ”leka med ord” på olika nivåer, muntligt och
skriftligt, ökar eleven sin språkliga förmåga. Ge
eleverna tydliga uppgifter och ge dem uppgifter
som är kreativa. Ge dem inte uppfattningen att de
bara ska lära sig ”texten och glosorna” utan föreslå en bearbetning och/eller en uppföljning av
texten, t ex Beskriv en av personerna. Beskriv huvudhandlingen, bilderna. Fundera äver vad som händer
sedan … Låt en av personerna skriva ett brev … Uppgifterna är legio. Rådet till eleven bör vara: ”Lär
in de ord du behöver för att lösa uppgiften.” En
del elever kommer att göra en fylligare uppgift och
en del elever nöjer sig med en lägre nivå. Alla elever ska dock producera något sammanhängande
muntligt eller skriftligt. Läraren har här en stor
chans att individualisera och att låta eleverna arbeta utifrån sin förmåga. Uppmuntra eleverna att
variera ordförrådet, att sammanbinda meningarna (se synpunkterna om formord tidigare i artikeln) och framför allt uppmuntra dem att våga
använda språket. Tala med dem om interlanguage,
dvs det språk som alla inlärare använder på vägen
mot ett korrekt målspråk. Tala med dem om fel
och misstag. Varje inlärare gör ibland fel och misstag. Dessa är ett naturligt led i inlärningen och
behöver inte alls blockera inlärningen utan kan
tvärtemot, om vi diskuterar felen/misstagen på rätt
sätt, vara till hjälp
Det skriftliga är viktigt. Ibland kan emellertid
skriftliga uppgifter blockera eleverna. De hakar
upp sig på något enkelt ord och tappar tråden.
Uppmana dem att först tillsammans ”bubbla ur
sig” det de kan om ämnet, att hoppa över ord de
just då inte kommer ihåg. De kommer ofta att
upptäcka att de under arbetets gång kommer på
en del av de saknade orden.
Elever brukar tycka om denna typ av kreativa uppgifter. Utomordentligt viktigt är att läraren låter dessa
uppgifter vara underlag för bedömning av elevernas språkfärdighet. Lärarens uppläggning av prov
är nämligen helt styrande för hur elever lär in.
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Ordlistor och lexikon
Jag menar att eleverna ska arbeta aktivt för att förstå
orden och i den inlärningsfasen inte använda ordlistan. Ordlistan kan däremot fylla en funktion i
språkböcker som en hjälp för eleven att själv kontrollera att han lärt in orden. Det är elevens ansvar
att lära in orden och lärarens ansvar att ge honom
chans att använda orden i sammanhang. Men eleven ska vara medveten om ordlistans begränsningar.
På svenska talar vi om en lång person, en lång stund. I
en spansk ordlista anges largo som motsvarighet till
lång. Eleverna lär sig den kopplingen och när de
vill beskriva en lång person är det ordet largo som dyker
upp.Detta användes dock inte tillsammans med ordet persona utan hör ihop med ordet rato (stund).
En lång person heter på spanska una persona alta.
Kan elever på högre stadier lära sig nyanser hos
ord? Vad kan man säga om en smärt kvinna på svenska? Att hon är smal, mager, tunn eller benig? Alla
de här svenska orden har sina speciella nyanser som
det kan vara svårt att få fram i ett annat språk. Ett av
målen på högre stadier är att ”förbättra språket mot
allt större variation och säkerhet” och därför kan
diskussioner om nyanser vara värdefulla.
Utanför skolan är lexikon ett viktigt hjälpmedel vid ordstudium och ordinlärning. Jag menar
att åtminstone de elever som kommit en bit på
väg i sitt interimspråk, interlanguage, ska få öva sig
i att använda lexikon. Att på ett effektivt sätt använda lexikon kräver stor språklig medvetenhet.
Ord har olika betydelser i olika kontexter. Svenskans ”affär” har dels en konkret betydelse, dels en
annan betydelse när journalister talar om någons
”affärer”.
Att använda lexikon kräver medvetenhet om
hur ett språk är uppbyggt och det kräver kunskap
om de vanligaste grammatiska termerna. Vem ska
ta ansvaret för denna inlärning? Läraren i svenska? Läraren i moderna språk? Riktigt duktiga elever klarar sig själva. Men det finns en grupp som
skulle kunna ha stor nytta av övning i att använda
lexikon.

Interaktion
Elever kan lära mycket av varandra, av att interagera. I den aktuella kursplanen talar man inte bara
om receptiva och produktiva färdigheter utan
även om interaktiva färdigheter som underlag för
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bedömning. Interaktiva färdigheter avser där ”förmågan att inleda, bidra till att utveckla och avsluta ett samtal eller en skriftväxling”. Förutsättningen för att öva upp detta är att elever arbetar i par
och grupp.
Inom STRIMS-projektet fann vi, när vi analyserade inspelningarna, en rad exempel på vilken nytta eleverna hade av att arbeta tillsammans. De
utvecklade inte bara de socioaffektiva strategierna utan utvecklade också sitt ordförråd. Där definierades interaktion som ”växelspelet mellan elever när de arbetar med olika språkliga uppgifter
och växelspelet mellan elev och ’native speaker’
när de samtalar med varandra”. Eleverna upprepade ord som annan elev sagt, något som sällan
händer spontant i klassrummet. De letade i semantiska fält och de lekte med ord. De försökte hitta
ord med hjälp av andra språk. Förhoppningen vore
att läraren ofta skulle ta rollen av ”native speaker”,
dvs på målspråket tala om när han inte förstår vad
eleven säger, tala om vad han inte förstår och be
eleven förklara och förtydliga. De samtalen skulle
bli ”verkliga samtal” mellan människor intresserade av ett innehåll och inte av formen.

Att ta ansvar för sin inlärning av språk
För att eleverna ska kunna ta det egna ansvar för
inlärningen som kursplanen talar om ska vi ge dem
de redskap de behöver. Vi måste också få eleverna
att tro på sin möjlighet att lära och att styra sin
inlärning . Vi måste få dem att bli villiga att ta det
ansvaret (Wenden 1987). Då måste vi utgå från
elevens egna tankar om inlärning. Det tar tid att
ändra vanor. Det är lärarens uppgift att låta eleverna få den tid de behöver för att lära sig att lära.
Om vi lyssnar på elevernas utsagor om hur de
arbetar med förståelse av ord och inlärning av ord,
vilka tankar de har om inlärningen, om vi visar dem
på möjligheter till aktivt inlärande, om de får arbeta tillsammans, om de får kreativa uppgifter där de
”leker med språket”, om de får tydliga uppgifter så
att de vet vad som förväntas av dem, om de får klart
för sig att bedömningen av deras språkfärdighet
baseras på deras arbete med dessa uppgifter, då tror
jag att ingen elev kommer att fråga sin lärare om
han har texten eller glosorna i läxa.

Författarpresentation
Ulla Håkanson, universitetsadjunkt, har arbetat
med undervisning i språk, främst spanska, på
många stadier från grundskola till universitet, med
grundutbildning och fortbildning av lärare i språk.
Hon har varit medförfattare till läromedel i spanska i Sverige och i flera europeiska länder samt
medverkat i forskningsprojektet STRIMS och i utarbetande av kursplaner i språk.

Diskussionsfrågor

6. Diskutera och prova några texter. Vilka kreativa
uppgifter och aktiviteter passar att ge eleverna till
dessa texter för att få dem att lära in så många
ord och fraser som möjligt.
7. Diskutera hur ni praktiskt ska göra för att träna
elever att förstå och tyda anvisningar i lexikon.
Vilka grammatiska termer behöver eleverna för
detta? Vilka termer behöver nybörjarna och vilka
termer behöver de mer avancerade inlärarna?

Lästips

Bestäm er för att med era elever pröva olika förslag
och diskussionspunkter som ges i denna artikel.
Välj några förslag i taget. Diskutera utfallet med
era kolleger. Kom ihåg att det tar tid att ändra vanor. Det räcker inte med att förklara eller låta
eleverna prova en gång. Följande ämnen föreslås:

Börja gärna med David Nunan: Language Teaching
Methodology som innehåller mycket matnyttigt för
läraren om bl a ordinlärning och inlärarstilar.
Lättsam och inspirerande är Stephen Krashen:
The Power of Reading.

1. Hur förklarar ni för eleverna skillnaden mellan
att förstå och att lära in ord. Vilka konkreta uppgifter/aktiviteter kan ni använda för att klargöra
skillnaderna? Hur bedömer ni förståelse av ord
respektive inlärning av ord?
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2. Ge eleverna en okänd text på en nivå som ni
bedömer har lagom svårighetsgrad. Använd råden under rubriken Ord i kontext. Jämför och diskutera elevernas synpunkter och resultat. Hur gör
de för att gissa sig till ett ords betydelse? Förstår
de lika lätt innehållsord som formord?
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Grammatikinlärning
Karl Erik Hedström

Vad är grammatik?
Ordet grammatik förekommer på ett enda ställe i
kursplanerna, nämligen i avsnittet ”Ämnets karaktär och uppbyggnad”, som har samma lydelse för
alla språk och gäller för både grundskola och gymnasieskola. Där står:
De olika kompetenser som ingår i en allsidig och kommunikativ förmåga har sin motsvarighet i ämnets
struktur. Till dessa hör förmåga att behärska språkets form, dvs. vokabulär, fraseologi, uttal, stavning
och grammatik. (Skolverket 2000 s.61 m.fl.)
Utryckt ur sitt sammanhang är texten inte alldeles lätt att tolka. Först måste man förstå att det inte
menas att grammatik är en särskild kompetens.
Nej, det är behärskningen av språkets form som definieras som en kompetens: den ställs därtill först
bland de kompetenser som kursplanerna räknar
upp. Det kommer flera sedan. Men passa på att ta
styrka av den här förstaplatsen, alla ni lärare som
kanske känner er arbeta i motvind när ni låter elever traggla teman, böjningar, verbkonstruktioner
och andra jobbigheter.
Men vänta lite: grammatik står ju sist i uppräkningen! Vad kan det betyda? Att grammatik ska anses som det minst viktiga när det gäller språkets
form? Mindre viktigt än stavning och uttal? Eller ska
det tolkas som en försiktig markering av kursplaneförfattarna, att man vill trycka tillbaka en ”övergrammatikaliserad” språkundervisning, förknippad med
äldre tiders regelplugg och katederundervisning?
Hur det än må vara med den saken, är det nog
dags att titta på begreppet och ordet grammatik.
Det har flera fasetter:
• Det kan stå för en bok, t.ex. en skolgrammatik med regler och exempel.
Grammatíker (som förr hade pluralformen grammátikor) finns av många slag, från verk i flera band
till enkla häften. Det är vanligt att man skiljer
mellan deskriptiva (dvs. beskrivande) och preskriptiva (dvs. föreskrivande) grammatiker. En tumre-

gel är att ju mer omfattande en grammatik är, desto större är sannolikheten att den är deskriptiv.
Men om en stor grammatik huvudsakligen beskriver skriftspråket eller standardspråket, är den implicit preskriptiv i och med att den utesluter annat språk. Skolans grammatikböcker kan i dag
ännu sägas vara huvudsakligen preskriptiva, men
de börjar få lite fler deskriptiva inslag. Det senare
beror nog på två saker:
– att kontaktytan mot förut bortsorterad variation i dag är så mycket större genom medierna
(självklart även för eleverna!);
– att böckernas författare har börjat få tillgång
till stora sökbara databaser där all sorts språkbruk
finns registrerat och åtkomligt med hjälp av datorer och Internet eller olika protokoll.
• Det kan stå för ett akademiskt studie- och
forskningsämne.
Under 60- och 70-talen av förra århundradet avtog brant intresset för filologi, dvs. forskning om
språkens historia, speciellt deras morfologi och
ljudutveckling samt deras inbördes släktskap. I dess
ställe kom en lingvistik som på en gång var mera
teoretisk och mer inriktad på nutiden. Ett viktigt
avstamp för den teoretiska lingvistiken var Noam
Chomskys skrift Syntactic Structures (1957). Utvecklingen inom lingvistiken därefter är månggrenad
och har befruktat synen på vad grammatik är. Det
levande språket och inte minst dess grammatik är
nu språkforskningens huvudämne. Den största
samlade insatsen i modern tid av svenska språkforskare har just den nutida svenskans grammatik
som ämne: Svenska Akademiens grammatik (1999) i
fyra band med sammanlagt 2745 sidor.
• Det kan stå för det hos ett språks infödda
brukare internaliserade grammatiska system
som gör det möjligt för dem att producera
alla satser som tillhör språket (som, annorlunda uttryckt, är grammatikaliska).
Att internalisera är ett fackuttryck för att göra till
sin egendom. Vi internaliserar vårt modersmåls
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grammatik i takt med att vi tillägnar oss det. Den
senare delen av definitionen, den om ’som tillhör
språket’, är teoretisk, kan man säga. För vi vet ju
att inte alla ett språks infödda användare nyttjar
alla dess möjligheter. Liksom det att många av dem
använder en grammatik som avviker från normen,
systematiskt eller tillfälligt.
• Det kan stå för det som andra- och främmandespråksinlärare måste införliva av det grammatiska system som är internaliserat hos
språkets infödda brukare, upp till den nivå
som de behöver nå för en acceptabel kommunikation på det nya språket.

Att diskutera
Det finns flera variabler inbäddade i ovanstående
definition:
(a) ’Systemet’ hos vilka infödda brukare? Representerat hur i det inflöde av språk som eleverna
har tillgång till (från läromedel via MTV-låtar till
chatter med nätkontakter)?
(b) Vad är det för inlärare vi talar om? Den Emma
i femman som fått problem med presens med eller utan -s i engelskan? Eller en annan Emma som
läser tyska mot slutet av grundskolan? Eller en
tredje Emma vid tiden för gymnasiets kursprov i
franska? Vad spelar alltså stadiet för roll? Och
spelar det någon roll vilket språk det handlar om?
(c) Det talas om andra- och främmandespråksinlärare. Vilken sort tillhör dina elever? Försök exemplifiera kategorierna. Skillnader i förutsättningar och mål?
(d) Vad innebär acceptabel kommunikation? I vilka sammanhang, i vilka situationer? Är det samma grammatikkrav på muntlig respektive skriftlig
kommunikation, t.ex.?

Ett språks grammatik är ett stabilt system. Om vi
går tillbaka till de fyra delar av ”språkets form” som
kursplanerna laborerar med, kan vi antagligen
rangordna deras förändringsbenägenhet ungefär
så här:
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Mycket stor

Mycket liten

VOKABULÄR
UTTAL
FRASEOLOGI
GRAMMATIK
STAVNING

I en del länder finns institutioner som aktivt påverkar eller t.o.m. styr språkbruket och därmed
påverkar förändringstakten och förändringens
inriktning. Några exempel här är Frankrike (vokabulär: motarbetandet av inlån från engelskan),
Tyskland (stavning), Sverige (stavning, pluralformer av lånord).
Att även grammatiken är föränderlig kan visas
med exempel från svensk grammatik:
• Nu föredrar många svenskar jag såg de som i stället för jag såg dem som.
• Nu säger och skriver allt fler svenskar det kommer bli svårt i stället för det kommer att bli svårt.
• Nu verkar de flesta svenskar skriva han är vare
sig klok eller erfaren i stället för han är varken klok
eller erfaren.
Att diskutera
Grammatiska nyheter, t.ex. i förhållande till vad vi
själva lärde oss i skolan, förekommer i alla de språk
som vi undervisar i. En del förändringar kanske är så
färska att de inte behandlas i den grammatikbok ni
använder. Försök att komma på några fall av grammatik i förändring och diskutera hur vi ska förhålla
oss till dem – t.ex. vid bedömningen av vad som är
rätt och fel.

Grammatik är en besvärlig komponent i språkinlärningen både för lärare och elever. Den faller i
en helt annan kategori än ord/fraser och uttal –
där handlar det om något ganska straight forward,
inga större konstigheter.
Grammatikens ena domän är satsen: den tillhandahåller de strukturer som kan binda samman
ordräckor till meningsfulla yttranden. Det här brukar kallas syntax. Ett par vanliga (och viktiga) sätt
som många språks syntax använder för detta är
strukturerna för kongruens och ordföljd.
Den andra domänen har ordens form till föremål och brukar kallas morfologi. Därunder faller
t.ex. numerus- och kasusböjning.
När en universitetslärare i franska för några år
sen fick reda på att jag höll på med en engelsk
grammatik, utbrast hon: ”Men engelskan har väl

ingen grammatik!” Jag önskar det var så väl, framför allt med tanke på eleverna. Vid samma tid utkom i England en engelsk grammatik omfattande
1204 sidor (Biber 1999). Eftersom engelskan är
ett böjningsfattigt språk, behandlar den framför
allt syntaxen i engelskan och dennas variation
inom olika register.
Vad grammatik framför allt är för dig som lärare, det kan alltså skilja sig beroende på vilket språk
du undervisar i. Längre fram finner du en redovisning av hur lärare som undervisar i språk med
”mycket morfologi” ser på grammatikinlärning (se
Appendix s. 76-78).
Varje barn internaliserar steg för steg sitt eget
språks grammatik i en naturlig process som vi visserligen kan iaktta men vars mentala mekanismer
vi har ytterst få data om. Vi vet också att barn som
flyttar till ett nytt land i god tid före puberteten
normalt tillägnar sig det nya språkets grammatik
till samma nivå som de infödda. Men för andra,
t.ex. eleverna i den svenska skolan, är denna naturliga tillägnelseprocess inte tillgänglig.

Hur går det till att lära sig ett annat
språks grammatik?
Låt oss börja med att titta på två mycket olika svar
på rubrikens fråga.
1. Det första står en dansk grammatiker för, Henning Nølke. Han kan placeras i en europeisk
tradition av främmande språk-inlärning. Så här
skriver han i sin bok Fransk grammatik og sprogproduktion: ”Grammatik er læren om, hvorledes sproget er skruet sammen”. Han fortsätter med att
hävda att ”sætningsanalysen er helt nødvendig for
indlæringen af grammatik”. Nølkes bok utkom
1997.
2. Det andra svaret kommer från den inflytelserike (men omstridde) amerikanske lingvisten Stephen Krashen. Han hävdar att inlärning (acquisition, dvs. ’tillägnelse’) sker när en elev förstår
grammatik som ligger på nivån ’i +1’, dvs. ligger
lite ovanför (+1) elevens aktuella ’interlanguage’
(i), som står för elevens interimistiska behärskning
av målspråket. Av detta följer, säger Krashen: ”If
input is understood, and there is enough of it, the
necessary grammar is automatically provided. The
language teacher need not attempt deliberately
to teach the next structure along the natural or-

der – it will be provided in just the right quantities
and automatically reviewed if the student receives
a sufficient amount of comprehensible input.”
(Krashen 1985)
Även om de här båda exemplen är lite ovanliga genom att upphovsmännen så oförskräckt deklarerar hur det måste gå till, är de inte unika.
Under de senaste femtio åren har det pläderats
för ett avsevärt antal olika metoder, mer eller mindre välgrundade i forskning. Den intresserade finner översiktliga beskrivningar av dessa hos Malmberg (1985), speciellt s. 59-84, och Ericsson (1989),
speciellt s. 153-174.
Man kan fundera över orsaken till att språkmetodiken, och därmed synen på grammatikinlärning, har bytt inriktning så ofta. Å ena sidan går
det att se det som något positivt, som ett mycket
legitimt sökande efter något bättre, något som gav
bättre resultat. Å andra sidan är det svårt att komma ifrån att det delvis kan bottna i att språkmetodiken stått på osäker grund. Om detta beror på
att forskningen har haft svårt att leverera ovedersägliga och samstämmiga data eller att forskningen inte har nått ut till praktikerna, är svårt att avgöra. Det kan vara fråga om bådadera.
Det här är väl bakgrunden till att det hela tiden har funnits många lärare som hållit fast vid
åtminstone delar av en traditionell metod. Det
gäller framför allt företrädarna för de flekterande
språken, dvs. alla utom engelska.
Att diskutera
Fundera över vad det är som bestämmer ert sätt
att undervisa i grammatik. Är det erfarenheter från
den egna skoltiden? Hur mycket har det bestämts
av undervisningen vid lärarhögskolan och/eller
universitetet? Vad spelar läroboken för roll? Och
kollegerna? Eller kurser, artiklar och böcker? Eller
”verkligheten” i klassrummet?

Jag kan inte se att det finns något generellt, i forskning förankrat svar på den fråga som ställs i avsnittsrubriken: ”Hur går det till att lära sig ett annat språks grammatik?” Det vore för övrigt
egendomligt om det skulle finnas ”a general theory” som kunde ta in alla åldrar, alla individer, alla
språk och alla andra skiftande parametrar som är
för handen vid språkinlärning. Erfarna språklärare vet att många vägar leder till Rom.
Här följer några teser som positionerar min egen
uppfattning. Se dem gärna som diskussionsinlägg.
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Skilj mellan second language (SL) och
foreign language (FL).
Det mesta av inlärningslitteraturen redovisar second
language acquisition (SLA). I typfallet handlar det
om tillägnelse av ett målspråk som är dominant
eller allmänt använt som kommunikationsmedel
i den miljö som eleverna lever i. Det kan röra sig
om engelska för spansktalande i Kalifornien, franska för engelsktalande i Canada, engelska för sinhala- och tamiltalande i Sri Lanka, svenska för
persisktalande invandrare i Sverige osv. Situationen för dessa elever karaktäriseras av framför allt
två saker:
– den skapar en kraftig motivation att inhämta
målspråket – detta kan i själva verket vara förutsättningen för att lyckas i livet;
– den tillhandahåller en riklig input av målspråket i interaktionen med målspråksanvändare, inklusive massiv träning i att kommunicera.
De här faktorerna är förstås verksamma oavsett
vilken typ av SLA det är fråga om: en spontan, som
utvecklas ur kommunikation med målspråkets
användare utan någon undervisning, respektive
en lärarstyrd, i ett klassrum där eleverna förses med
en riklig och riktad input på rätt nivå efter Krashens modell (se s. 71).
Ingendera av dessa faktorer gäller i tillnärmelsevis samma grad för foreign language learning
(FLL). Även europeiska FL-elever, till exempel, är
förvisso motiverade. De vet vilka fördelar de får
genom att behärska ytterligare ett eller ett par
språk. Numera har de en ständigt ökande tillgång
till sitt/sina målspråk utanför skolan. Men deras
tillfällen till interaktion och kommunikation finns
till allra största delen inom en begränsad klassrumstid. Sammantaget verkar skillnaden mellan
SLA och FLL vara så uppenbar att det vore konstigt om den inte skulle få konsekvenser för grammatikinlärningen.
Det kunde se ut som ett undanhållande av fakta om jag inte i det här sammanhanget tog upp
något som kallas acquisition order. Detta var från
början en lista över i vilken tidsordning engelsktalande barn lärde sig använda ett antal av engelskans grammatiska strukturer, något som ofta registrerades av föräldrar som var psykolingvister. Det
finns flera versioner, bl.a. en i Brown (1973). Gemensamt för dem är att undersökningarna visar
att progressivt presens (is walking) toppar listan
följt av plural-s (dogs), att oregelbundet preteritum (went) kommer före regelbundet (walked),
72

* Se vidare John Nixons artikel s 225

och att -s i tredje person (walks) är bland det sista
barnen tillägnar sig. Det märkliga är att SLA-forskare har funnit att en nästan identisk ordning för
behärskningen av grammatiska strukturer gäller
för barn som lär sig engelska som andraspråk. Och
än märkligare är att det finns FLL-undersökningar som gör troligt att denna acquisition order gäller
även för elever som i typfallet utsätts för formell
grammatikträning! Vad beror de här likheterna
på? Förklaringsförsöken anför både likartad input
i alla tre fallen och ”internal mental factors which
somehow dictate how learners acquire grammatical structures” (Ellis 1997). Pienemann (Hyltenstam 1985) refererar vad olika forskare (t.ex. Corder, Selinker och Richards) kom fram till på 60och 70-talet: ”In slightly different ways, these authors expressed more or less the same idea, viz.
that the learner constructs his grammar for the
new language in a way similar to a child acquiring
his first language.” Det slår kanske en engelsklärare att det som barn först börjar använda, progressivt presens, som felanvänt är bland det mest svårutrotliga, liksom att det som lärs sist, presens-s,
också är bland det som eleverna aldrig slutar att
göra fel på…
Det närmast ovanstående upphäver emellertid
på intet sätt skillnaderna i villkoren för grammatikinlärning mellan SLA- och FLL-elever.
Så mycket är väl klart, att språkens timplaner
inte ger några förutsättningar för att eleverna ska
kunna lära sig det främmande språkets grammatik på ungefär samma sätt som de tillägnade sig
modersmålets; även den sammanlagda klassrumstiden är alldeles för kort för det. Det är tveksamt
om det går ens om eleverna får all sin undervisning på målspråket, något som prövats i s.k. immersion programmes *. Det har skett framför allt i
Canada, där engelsktalande elever fått lära sig franska i enlighet med Krashens metod, alltså med comprehensible input som enda bas för inlärningen.
Även efter många år av intensivt språkbadande blir
resultatet otillfredsställande, menar en kritiker:
If ‘comprehensible input’ alone were adequate in the
classroom, immersion students, after over 7000 hours
of such input, would be very competent speakers of
the second language – but they are not. They are very
inaccurate. (Hammerly 1991)
För den svenska skolan är grammatikinlärning
genom ”immersion” inget realistiskt alternativ.
Vilken plats och vilken form en mera strukture-

rad grammatikinlärning ska ha i vår skola är i stället den stora och komplicerade frågan.
Att diskutera
Håller ni med om att skillnaden mellan att lära sig
ett andraspråk och ett främmande språk är så stor
som det sägs ovan? Inom gruppen kan ni ha erfarenheter som talar för både ’ja’ och ’nej’ som svar
på frågan.

Elevernas ålder har betydelse för
grammatikinlärningen.
Att barn i 5–10-årsåldern lätt tar till sig ett nytt
språk, det behöver vi inte forskning för att veta.
Om de förflyttas till en ny språkmiljö, övergår de
normalt snabbt till att använda det nya språket.
Alternativt – om modersmålet används i deras
hemmiljö – kan de bli tvåspråkiga. Hur som helst
blir de i allmänhet helt perfekta i det nya språkets
grammatik. Med inträdet i puberteten minskar
den här avundsvärda förmågan snabbt och är helt
försvunnen i 16-årsåldern. Förmågan att ta till sig
uttalet försvinner långt tidigare (Ellis 1997).
Har det här någon relevans för våra elevers
grammatikinlärning? De börjar ju oftast med engelska i 10–11-årsåldern och kan välja ett andra
främmande språk två eller tre år senare. Alltså har
engelskeleverna minst tre–fyra förpubertala år och
de övriga i varje fall något år, kanske två. Därmed
är de i en ålder då de å ena sidan har lätt för att
suga upp och reproducera språk, medan de å andra sidan har svårt för att ta till sig formell grammatik. En del forskare, bl.a. Krashen, menar att
det är först efter puberteten som eleverna har någon behållning av att introduceras i analyserande
grammatik med tillhörande regler och termer.
I varje fall när det gäller den tidiga delen av
engelskundervisningen är det väl uppenbart att det
finns skäl att anpassa villkoren för inlärningen efter elevernas utvecklingsfas. Andra främmande
språk har en senare och kortare startbana i grundskolan än engelskan, och därför gäller det sagda
inte i samma grad för dem. Kloka lärare tar det
ändå försiktigt med formell grammatik det första
grundskoleåret i franska, spanska och tyska.
Låt oss återgå till engelskan i den tidigare
grundskolan. Är dess undervisning i engelska anpassad efter elevernas utvecklingsfas? Det borde
vi försöka ta reda på, för det vet vi ganska lite om.

Ganska säkert är den det i en del klasser, en del
skolor.
En viss bild av hur det ser ut i skolorna kan vi få
av läromedlen – förlag måste självklart göra de läromedel som marknaden vill ha. Och om man ska
döma av stadiets läromedel, finns det skäl att ifrågasätta hur pass väl undervisningen är anpassad
till elevernas utveckling. Den allmänna bilden kan
konkretiseras med följande exempel från läromedlen:
• Verbparadigm genom alla personer finns redan
från tredje/fjärde skolåret.
• För varje årskurs lägger lärarhandledningarna
ut en grammatikkurs, som övas i övningsböckerna.
• Det förekommer t.o.m. texter i huvudboken
som är specialskrivna för att intensivexemplifiera grammatik, t.ex. progressiv form.
Även om färre moment tas upp, ser det med andra
ord ut som i den senare grundskolan och sedan en
gång till i gymnasieskolan! Vid tre tillfällen under
skoltiden presenteras och övas sålunda t.ex. kongruens mellan subjekt och predikat, speciellt ”s i
tredje person singular”. Vid slutet av grundskolan
är kongruens mellan subjekt och predikat fortfarande det eleverna gör flest fel på, enligt Pia Köhlmyr som har tittat på grammatikfel i 16-åringars
engelskuppsatser. Det står för hela 34% av de verbrelaterade felen i materialet. Köhlmyr finner också
att fel av typen I forgets, we goes, my friends says är det
vanligaste kongruensfelet (Köhlmyr 2001). På ett
sätt har alltså undervisningen om presens-s gått
hem.
Mitt underlag har naturligtvis ganska dåligt
bevisvärde som beskrivning av läget. De läromedel jag har studerat, med utgivningsår från mitten
av 90-talet, är säkert på väg att ersättas. Och några
lärare i den tidigare grundskolan har kanske på
egen hand, eller t.ex. genom kännedom om
STRIMS-projektet, kommit fram till vad som är
bättre för eleverna (STRIMS 1997, Malmberg
2000). Men fortfarande är det som sagt otillfredsställande att vi har så lite forskning om hur det
verkligen går till i klassrummen, hur lärare och
elever tacklar grammatik ”on a daily basis”. Vad är
framgångsrikt, och vad är mindre framgångsrikt?
Jag tror det går att hävda att en förtidig grammatikalisering av engelskan är olycklig av följande skäl:
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• Den stjäl dyrbar tid från annat som barnen just
då är som bäst på att lära sig.
• Den riskerar att skapa förvirring och en känsla
av misslyckande hos många av eleverna. Det är
inte acceptabelt att den tidiga språkinlärningen läggs upp på ett sådant sätt att den blir beroende av analytisk intelligens eller speciell fallenhet. Ett språk är ju en gemensam ägodel för
alla som använder det, och detta faktum måste
så mycket som möjligt föras över till att gälla
även tillägnelsen av främmande språk.
• Den kan ge det här med grammatik a bad
name. Och därmed göra att eleverna som följd
får en negativ inställning till allt vad grammatik heter, att de blockerar sig mot det som grammatik egentligen handlar om och som skulle
kunna hjälpa dem att förstå vad språk använder för medel för att med ordens form och satsers och texters struktur meddela ett innehåll –
då de är mogna att ta det det till sig!
• Den för ofta med sig tvivelaktiga förenklingar
och halvsanningar, som läraren (eller läromedlet!) tar till för att ”underlätta” för eleverna. I
värsta fall resulterar detta i en inlärning av vilseledande och halvförstådda formler som det
kan ta eleverna år att avlära. Inte sällan uppstår en tvekan hos eleverna om de ska följa sitt
interlanguage (det som ”låter rätt” för dem)
eller om de i stället ska söka i minnet efter någon passande regel (som ofta är halvglömd eller halvförstådd).
Vad är det då i stället de här barnen bör ägna sig
åt? Deras styrka är ju att lätt tillägna sig uttal och
intonation, att lära sig ord och fraser, sjunga, leka
och gå in i roller, agera med varandra. Med ett
ord få fritt utlopp för de två sidor av språkförmågan som de är som bäst på före puberteten – att
suga upp språk och att sen direkt göra det till sitt
eget*.
Självfallet finns det grammatik i det barnen hör,
läser och själva säger och sjunger på det här stadiet. Din roll som lärare är att hjälpa barnen när
de börjar upptäcka grammatiken. Elever som funderar över skillnaden mellan satserna My mum loves me och I love my mum är halvvägs mot en
grammatisk upptäckt. Förstör den inte genom att
gå in på ”s i tredje person”! Stöd den i stället med
fler exempel, låt eleverna försöka komma fram till
vad det finns för samband och låt dem formulera
sambandet med egna ord. En regel som eleverna
själva har kommit fram till genom egna iakttagelser
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* Se vidare Kerstin Sundins artikel s 152

och slutsatser är överlägset bäst, om än inte så fin
som grammatikbokens.
Läraren har tre uppgifter på det här stadiet:
• Att förse eleverna med så mycket anpassat
språkinflöde som möjligt genom alla tillgängliga medier.
• Att ge eleverna maximala möjligheter att använda språket.
• Att låta grammatiken styras av barnens uttrycksbehov och så mycket som möjligt stödjas på deras egna upptäckter och iakttagelser. Detta senare kommer du oftast bäst fram till genom att sätta
dig med dina elever, lyssna till dem, förstå hur
de tänker och hjälpa dem tillrätta.
Att diskutera
Diskutera era reaktioner på de kritiska synpunkter
och de förslag som läggs fram på de närmast föregående sidorna.

Jag vill plädera för att grammatikinlärningen i engelska inte upprepas tre gånger under skolgången
på i stort sett samma sätt utan att den i stället ges tre
olika profiler:
• På det stadium som nyss har behandlats: upptäckts- och behovsgrammatik, utan fastlagd kurs
och med ett absolut minimum av termer.
• Under de tre sista åren i grundskolan: basgrammatik med elementär termkunskap. Elevernas
språkliga medvetenhet utvecklas sakta men de
har fortfarande svårt att hantera grammatiska abstraktioner. Dina uppgifter som lärare skiljer sig
inte så mycket från det som gäller för det föregående stadiet, utom på en viktig punkt – du har
fått en grammatisk agenda, kursmoment som ska
behandlas enligt vad din ämneskonferens har bestämt och/eller enligt vad ditt läromedel har valt.
Ta det som en möjlighet att ge grammatiken ett
eget utrymme. Bäst är nog om grammatiken sätts
i fokus under ett par korta, fasta pass på veckoschemat. Vad tiden ska användas till bör till största delen bestämmas av de svårigheter som eleverna har. Forskare inom området error analysis
pekar på två huvudsakliga källor till fel: transfer
från förstaspråket (then went he med transfer från
svenskan) och övergeneralisering av den engelska regeln (he wents). Dessa två feltyper svarar
tillsammans för den allt övervägande delen av

grammatikfelen. Transferfelen är antagligen lättast att komma åt – kontrastiva övningar kan sättas in för att göra eleverna medvetna om skillnaden*. Övergeneraliseringsfelen kan ofta ses som
en indikation på att själva undervisningen har
vilselett och är svårare att komma tillrätta med.
Eleverna har fått börja ”öva” en regel utan att ha
dess domän klar för sig. De utsattes för regeln
innan de var mogna för den. När skadan är
skedd, krävs ett mödosamt arbete. Det bör börja
med att eleverna får tala om hur de har tänkt
när de har gjort övergeneraliseringsfel. Efter diagnosen gäller det sedan att hjälpa dem att förstå regelns verkliga domän och det kan ta tid.
• I gymnasieskolan: differentierad grammatik är
både oundviklig och naturlig. Spännvidden beträffande intresse, ambition och förmåga är så
stor att en differentierad bjudning är nödvändig. Å ena sidan har vi elever med så stora brister och luckor att det nästan helt blir fråga om
att ge dem en ny chans att bli någorlunda säkra
i grundskolans basgrammatik. Å andra sidan
finns elever som är mycket kapabla och som därtill för sin framtid behöver en hög formkompetens. Resten grupperar sig mellan dessa extremer.
Grammatik kan bli ett tacksamt och intressant ämne
i gymnasieskolan. Eleverna har fått större språklig
repertoar och deras språkliga medvetenhet har ökat.
Det gör att de nu kan reflektera över språket och
träna grammatik självständigt, enskilt eller parvis.
Men att nästan helt överlämna dem till egenvård av
grammatiken, som faktiskt sker, är en orealistisk ordning. För både diagnos och behandling av deras
problem med grammatiken behöver eleverna fortsatt lärarstöd. Läraren måste t.ex. lägga upp den
introduktion som de behöver innan de kan sättas
att använda den grammatikbok som borde vara ett
självskrivet hjälpmedel, men som inte är det. Det
borde gå att skapa ett större utrymme för grammatik, om i stället moment inom ordinlärning, textläsning och kulturkunskap anförtroddes till elevernas
inlärningsansvar.
Vilken grammatik behöver de? Titta på den här
meningen:
What the situation needed, Gus decided, was for something ordinary to happen again, something that you
just had to do which would make everyone go back to
being as they ought to be.
* Se vidare Sölve Ohlanders artikel s 198

Kanske man kan dela upp det så här:
1. Grammatik där målet är att eleverna ska kunna producera den själva:
What the situation needed
Gus decided
something that
had to do
would make everyone go
as they ought to be
2. Grammatik där målet är att eleverna ska kunna
tolka den rätt.
was for something ordinary to happen (de har ’wait
for something to happen’)
to being (ett besvärligt fall – men de har nog ’look
forward to meeting’)
Det ovanstående vill naturligtvis illustrera att det
finns både aktiv och passiv grammatikkunskap. Det
går inte att klandra den lärare som bestämmer sig
för att bara (!) föra fram eleverna till det de behöver som aktiv kunskap, och förlitar sig på att deras
läsning ska förse dem med den passiva.

Grammatiken i framtiden
Köhlmyr (2001) fann i sin undersökning av 383
niondeklassares engelskuppsatser 3527 grammatikfel, eller i snitt 9,2 fel per elev. Uppsatserna innehöll i snitt 185 ord och meningslängden låg i snitt
på 12 ord. Av undersökningen framgår att de fem
grammatikområden som förorsakat flest fel är följande:
Verb
Substantiv + artiklar
Kongruens
Prepositioner
Pronomen

877
768
633
619
276

Ingen engelsklärare blir nog särskilt överraskad av
felens art och förmodligen inte heller chockad över
mängden fel. Fel är vardagsmat, och oundvikliga
när grammatikkunskaperna inte räcker till för det
en elev vill uttrycka. Med rätt sorts korrektion kan
felen t.o.m. bli steg på vägen till inlärning.
Dock är det svårt att komma ifrån att grammatikfelen är oroande många på alla stadier. De kan
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inte tolkas som annat än tecken på att den inlärning som var avsedd inte har skett Det är bekymmersamt därför att grammatik i högsta grad tillhör den kommunikativa kompetensen. Det finns
en viss skillnad mellan tal och skrift här. I tal är fel
mot grammatiken mindre ”allvarliga”. Där noteras de mindre, och med större tolerans. Eventuella missförstånd som de orsakar kan snabbt klaras
ut ömsesidigt mellan parterna i kommunikationen. Grammatikfel i skrift kan få svårare följder.
De kan göra att meddelandet missförstås eller blir
obegripligt. Men vanligare, och lika allvarligt, är
nog att de påverkar mottagarens attityd till texten
och dess upphovsman negativt.
Förmodligen har språklärarnas tolerans visavi
grammatikfel, eller bristfälliga grammatikkunskaper, varit större under de senaste femton–tjugo
åren än tidigare. De signaler lärarna har fått har
sagt dem att grammatisk korrekthet inte var något som borde prioriteras. Kommunikativ kompetens har kommit att tolkas framför allt som muntlig fluency med små eller inga krav på accuracy. Det
vore heller inte underligt om det ofta nedslående
resultatet av grammatikundervisningen såsom den
bedrivits hittills hade dämpat lärarnas entusiasm
för grammatik.
Ingen önskar sig tillbaka till den tid då att ”kunna” ett språk var att kunna dess grammatik. Men
vad som uppenbarligen behövs är en förändrad
grammatikundervisning. Följande sammanfattning är lätt att instämma i:
[det] är dags för en genomlysning och omorientering
av grammatikundervisningen, inte bara i grundskolan och gymnasieskolan, utan också på universitetsstadiet. (Malmberg 2000)
På det sistnämnda stadiet bör säkert lärarutbildningen räknas in. Ty, som Köhlmyr (2001) säger
på sista sidan av sin avhandling:
A good education demands good instruction, which
implies good pedagogues. Teachers need to be familiar with contemporary research and teaching methods,
e.g. using form-focused consciousness-raising in order to achieve language awareness.
Att ange riktlinjer för en genomlysning och en
omorientering av undervisningen i grammatik är
en uppgift för en expertkommitté. Ett bättre genomslag för den omfattande moderna forskningen inom språkinlärningen måste säkert komma.
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De lärare som ska föra ned den till skolbänksnivå
behöver nya kunskaper och kanske också nya läromedel.

Appendix
Eftersom jag själv bara har erfarenhet av undervisning i engelska, bad jag inför den här grammatikuppsatsen tre metodiklärare i flekterande språk
om hjälp. Alla tre, representerande respektive
franska, spanska och tyska, ställde upp. Min fråga
till dem var tvåledad: (a) Ville de själva svara på en
enkät som rörde de speciella problem som flekterande språk har när det gäller grammatik? (b)
Kunde de föreslå två lärare ”på fältet” som jag också
kunde skicka min enkät till?
Enkäten gick ut till tio lärare (inte nio, eftersom spansklektorn fick med sig tre lärare). Alla
har besvarat enkäten. Urvalet är naturligtvis inte
representativt, snarast rör det sig om elitlärare.
I redovisningen av enkätsvaren använder jag
beteckningarna F1, S1, T1 osv. för att ange fransklärare1/spansklärare1/tysklärarare1 osv. FS står för
en lärare som angett att hon svarat som både
fransk- och spansklärare.
Här kommer enkäten, fråga för fråga. En kort
kommentar finns sist.
A Om du fick nämna några områden av ’ditt’
språks grammatik som särskilt svåra och arbetskrävande för eleverna (och dämed för dig som
lärare), vilka tre skulle du vilja ranka överst?
Resultat:
T3 besvarar inte. Alla andra utom T1 (som har
adjektivböjning överst) rankar problem med
verbböjning och verbkonstruktioner högst. I romanska språk preciseras konjunktiv som problem av F2 och S1. T2 och T4har prepositioner
med på listan. Ordföljd nämns av F1, S3 och T1.
B Du representerar ju ett flekterande språk. När
det gäller grammatik skiljer det sig alltså från
engelskan, som är fattigt på former. Dessutom
får dina elever mycket mindre inflöde i ditt
språk än i engelska. På vilket sätt tycker du att
ditt jobb som språklärare därmed skiljer sig
från engelsklärarnas? Svara fritt.

Resultat (exempel på svar):
S1: Mera tid går åt för övning av grammatiska
strukturer. Eleverna måste kunna elementär
satslösning.
S3: I åk 6 börjar man ju nu lära sig ett B-språk.
För en del elever åtminstone på min skola blir
det ett språk för mycket. (...) De har fullt upp
med engelskan och svenskan.
T1: Möjligen lägger jag mindre vikt vid om varje mening blir grammatiskt korrekt än i engelskan. (...) Hellre att de pratar än att de inte
vågar pga ev. formfel.
T2: Grammatiken blir i tyskan lätt ett hinder
för många som inte är mogna att tänka abstrakt,
i stället för en genväg.
T4: Klassrummet erbjuder oftast den enda möjligheten för eleverna att höra och tala tyska. Kraven på att erbjuda möjligheter till input blir höga.
C (om du är gymnasielärare:) Du tar emot både
nybörjare och fortsättare i ditt språk. Några påståenden som rör grammatikinlärningen:
Jag tar helst emot ( ) nybörjare ( ) fortsättare
( ) har ingen preferens
Resultat:
6 av 9 anger ‘har ingen preferens’. Typisk kommentar: ”Nybörjare för entusiasmen och nyfikenheten hos eleverna och för att man (till en
början) har en homogen grupp. Fortsättare för
att det är trevligt att få elever som redan har
vissa grunder så att man kan nå längre i grammatiken.” F2 och FS anger fortsättare och S2 nybörjare.
D. Hur ställer du dig till nedanstående former av
grammatikundervisning?
1. Systematisk avbetning av grammatiken med helklass, ev. i en annan ordning än den grammatikboken har, och med uteslutning av visst stoff.
( ) positiv ( ) tveksam ( ) negativ
Resultat:
Positiv 3, tveksam 2, negativ 5. Kommentar från
positiv: ”Jag är positivt inställd om det innebär
att jag får anpassa avbetningen efter gruppens
behov.” Kommentar från tveksam: ”Det behövs
sammanhang med t.ex. texter för att motivera
för grammatikarbete.” Kommentar från negativ: ”Tror man att den enskilde eleven har en

inbyggd lärogång fyller en sådan genomgång
ingen funktion. Träffar rätt bara på vissa elever.”
2. Genomgång med helklass eller grupper av
grammatik som många gjort/gör fel på.
( ) positiv ( ) tveksam ( ) negativ
Resultat:
Positiv 9, tveksam 1. Kommentar från positiv:
”Fel kan tyda på att det är ett moment som
eleverna är ’mottagliga’ för under visning
kring.”
3. Introduktion av ‘ny grammatik’ på tavlan eller
overhead, ev. med stenciler som uppföljning.
( ) positiv ( ) tveksam ( ) negativ
Resultat:
Positiv 8, tveksam 1, negativ 1. Kommentarer
från positiva: ”Den ska vara kort.” – ”Därefter
får man vara beredd på att förklara enskilt och
kanske med andra ord och exempel för dem
som behöver det.”
4. Låta textställen med flera exempel på viss grammatik bilda utgångspunkt för samtal och övning.
(a) Med helklass
( ) positiv ( ) tveksam ( ) negativ
Resultat: Positiv 5, tveksam 2, negativ 3.
(b) Med grupper, ner till par
( ) positiv ( ) tveksam ( ) negativ
Resultat: Positiv 9, tveksam 1.
Kommentar från positiv till både a och b: ”De
flesta grammatikövningar börjar med en kortare
helklassövning och övergår sedan till grupp-/
parövning.”
5. Sitta med en elev eller två en stund, för att förstå hur den/de tänker och vilkla strategier den/
de har betr. viss grammatik.
( ) positiv ( ) tveksam ( ) negativ
Resultat (9 svar):
Positiv 8, tveksam 1. Kommentar: ”Det är av yttersta vikt att eleven förstår sitt agerande, och
sitter man med en eller par som högt får redovisa hur de tänker tror jag att man ger dem god
hjälp att bli bättre språkinlärare.”
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E Det finns inte en enhetlig grammatisk terminologi. En del kanske beror på språkens olika
behov. Hur skulle du ställa dig till att lärarna i
svenska och språk (åtminstone vid samma skola) kom överens om gemensamma termer?

Svaren på delfrågorna under D har en klar tendens: minus för helklass och plus för grupper/par/
enskilt när det gäller former för grammatikundervisningen.
Kommentarerna under F är bara att läsa och ta
till sig!

( ) positiv ( ) tveksam ( ) negativ
Resultat (9 svar):
Positiv 6, tveksam 2, negativ 1.
F Plats för egna kommentarer om grammatikinlärning – sådant som inte tas upp i enkäten, t.ex.

Ett urval kommentarer:
F1: Om eleverna kan komma fram till hur de fungerar vid språkinlärningen är mycket vunnet. Eftersom jag tror att många strategier fungerar dåligt och tyvärr ofta är följden av en oprofessionell
lågstadieundervisning i engelska är det viktigt att
bli av med slentrianmässigt inlärande.
FS: Jag tror att variation i grammatikundervisningen är mycket viktig. Jag tycker det är mycket bra
att ibland ge eleverna exempel på ett visst grammatikmoment och låta dem i grupper diskutera
sig fram till vilka regler som gäller.
S3: Det krävs ett abstrakt tänkande som många elever inte uppnår förrän de är 14–15 år. Då kan man
ibland märka att ”polletten trillar i”, fastän man
har pratat om det många gånger förut.
T1: Jag strävar mot att göra grammatikinlärningen varierad och rolig så att elevernas lust att lära
stimuleras. (...) Tävlingar av olika slag brukar uppskattas. Sen om eleverna verkligen lär sig mer på
kuppen är svårt att veta men en engagerad elev
torde ta in mer än en uttråkad.
T4: Eftersom eleverna även inom en grupp är väldigt olika, blir det allt tydligare för mig hur viktigt
det är att differentiera och hitta nya former för
grammatikinlärning. Det är alltför lätt att prata förbi många elever och själv pricka av och vara nöjd.
Sammanfattning av enkätsvaren:
Svaren på frågorna A och B beskriver tillsammans
några av de speciella problem som fr-sp-ty har. Men
verb och prepositioner bereder svårigheter i alla
språk.
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Författarpresentation
Karl Erik Hedström har ägnat hela sitt yrkesliv åt
det engelska språket, först som lärare och därefter alternerande som läromedelsförfattare och förlagsredaktör. Hans senast utgivna bok är Engelsk
gymnasiegrammatik (Natur och Kultur 2000).

Lästips
Två böcker att börja med för den som vill ha orientering och inspiration:
Rod Ellis: Second Language Acquisition. Oxford
University Press. 1997. 147 s. Pris ca 158 kr. Boken
ger en klar och lättläst introduktion i ämnet. Till
varje kapitel finns fördjupande 'readings' från specialistlitteratur, med tillhörande instuderingsfrågor. Avslutas med en bra termlista.
Per Malmberg (red.): I huvudet på en elev. Bonnier Utbildning. 2000. 256 s. Pris ca 336 kr. Ett i
högsta grad läsbart destillat av det epokgörande
STRIMS-projektets omfattande slutrapport. Versalerna står för strategier vid inlärning av moderna språk. Elevernas strategier togs fram med hjälp
av detaljerade intervjuer. En mera levande dokumentation än denna är svår att tänka sig.
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Hörförståelsens plats i kursplanerna
Martin Öman

I kursplanerna betonas på alla nivåer och i alla
språk vikten av att kunna uppfatta och förstå vad
som sägs på målspråket (Skolverket 2000).

Vid samtal har man ju möjlighet att få något upprepat, kanske med ett annat ordval, vidare bidrar gester och kroppsspråk till att underlätta förståelsen.

Om de moderna språken säger kursplanen för
grundskolan bl a att skolan i sin undervisning skall
”sträva efter att eleven

Hörförståelsens betydelse i
samtalssituationer

• utvecklar sin förmåga att använda språket för
att kommunicera i tal och skrift,
• fördjupar sin förståelse av talat språk i olika situationer och sammanhang,
• utvecklar sin förmåga att delta aktivt i samtal,
uttrycka sina egna tankar på språket samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter,”
För gymnasiet gäller i stort sett samma mål men
på en högre nivå: skolan skall i sin undervisning
”sträva efter att eleven
• utvecklar sin förmåga att kommunicera och
interagera* på språket i skiftande sammanhang
kring varierande frågor och i olika situationer,
• fördjupar sin förståelse av språket som det talas i olika delar av språkområdet och förbättrar
sin förmåga att tillgodogöra sig sådant innehåll
som förmedlas i olika medier,
• utvecklar sin förmåga att /aktivt/ delta i samtal, diskussioner och förhandlingar och på ett
nyanserat sätt uttrycka egna åsikter och bemöta andras,”

Som deltagare i samtal och diskussioner måste man
anstränga sig att uppfatta vad som sägs för att själv
kunna bidra till att konversationen hålls vid liv.
Man ber om upprepningar och förklaringar och
återanvänder ord och fraser som man hör motparten använda.

Olika typer och situationer där
hörförståelse krävs
En röst hörs i högtalaren på flygplatsen. Någon
ombeds kontakta informationen. Sista uppropet
till en avgång, ändrad avgångs- eller ankomsttid,
ny gate etc. Gäller det mig eller mitt flyg? På järnvägsstationen kommer liknande meddelanden via
högtalare som inte alltid har perfekt ljudåtergivning. Det finns andra situationer där man inte kan
be om upprepning och där det är viktigt att man
verkligen förstår budskapet.
I butiker och varuhus, på bensinstationer och
turistbyråer har man ju möjlighet att fråga om och
förhoppningsvis få klart för sig vad som sägs vilket
underlättar förståelsen.

Vad menas med hörförståelse?
En av förutsättningarna för att en språklig kommunikation skall kunna äga rum är att man förstår det som motparten säger. Likaså kan man inte
tillgodogöra sig muntlig information om man inte
uppfattar vad som sägs.
Man brukar skilja mellan den hörförståelse som
krävs när man är enbart åhörare och inte kan påverka den talande, och den hörförståelse som krävs
när man är en part i ett samtal eller en diskussion.
Det förra gäller när man lyssnar på radio, ser på
TV eller biograffilm, lyssnar på ett föredrag mm.
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* Se mer om interaktion i Karin Ajmers artikel s 84

Vad är viktigt att uppfatta? Vilka är
svårigheterna?
Siffror, ortsnamn och tidsangivelser är väl det man
oftast tänker på i de ovannämnda situationerna.
Räkneorden hör till det som på flera språk vållar
stora problem.
Franska räkneord är inte de lättaste att uppfatta,
särskilt i snabbt tal, men även på engelska är det
ibland svårt att uppfatta skillnaden mellan 18 och
80 etc. Det kan bli fatalt om man tror att tåget går
8.50 när det i själva verket går 8.15.

Radio eller TV, dvs övning med eller
utan bildstöd?
Det kan ligga nära till hands att tro att nyheter på
TV alltid är lättare att förstå än radionyheter, men
många elever säger sig vara mer koncentrerade på
vad som sägs när de lyssnar på radio. Bilderna tar
bort koncentrationen för dessa elever och de tänker inte på det som faktiskt yttras. De flesta anser
dock att bilderna hjälper dem att förstå bättre.

Hur övar man bäst?
Övningen måste naturligtvis anpassas till vad som
skall övas vare sig det gäller att lära sig uppfatta
räkneorden i franska eller att förstå kontentan av
ett föredrag på engelska. Allmänt sett borde övningen bli effektivare om eleverna vet vad de skall
lyssna efter. De bör alltså få någon form av information före avlyssningen så att de vet vad de skall
koncentrera sig på.

Svenska eller målspråket i
övningssituationen?
När vi övar hörförståelse har vi i regel ansett det
som självklart att innehållsfrågor ställs på målspråket och att eleverna svarar på detta språk. Vi tycker att det blir en mer allsidig träning på det sättet.
Vi måste då vara medvetna om att vi ställer betydligt högre krav på eleverna än att enbart visa om
de förstått. Om man ibland ställer frågor på svenska och låter eleverna svara på svenska får man ofta
uppleva nya sidor hos sina elever. Annars tysta och
inaktiva elever kan blomma upp och visa sig ha en
mycket hög grad av hörförståelse. Vi måste alltså
ställa oss frågan om det är enbart hörförståelse vi
övar och testar.

Engelskans särställning
De olika språken i den svenska skolan arbetar under vitt skilda förutsättningar, där engelskan intar
en privilegierad ställning. Man hör engelska talas
i en utsträckning som ibland får en att undra om
svenskan håller på att få stryka på foten. Det gäller framför allt områden som datorspel, film, TV
och musik, men även i andra sammanhang är eng-

elskan det självklara kommunikationsspråket.
Svenska barn har således rikliga tillfällen att öva
sin förmåga att uppfatta engelskt tal. Detta innebär dock inte att vi i skolan kan strunta i en mer
systematisk och genomtänkt träning i engelsk hörförståelse.

Vad detta innebär för övriga skolspråk
För de övriga skolspråken är situationen en annan – man kan inte precis påstå att luften surrar
av franska, spanska och tyska, för att inte tala om
kinesiska och japanska. I dessa språk blir insatserna från skolans sida oftast avgörande för om eleverna skall kunna uppnå målen i kursplanerna.

Erfarenheterna från STRIMS: Bra och
dåliga strategier
STRIMS är ett projekt kring inlärning, där man
bl a undersökte vilka strategier elever använder
när de lyssnar, talar, läser och skriver – se vidare
Malmberg (red), 2000.
De strategier STRIMS-eleverna säger sig använda för att förstå vad som sägs är bl a följande:
•
•
•
•

lyssnar efter ord man känner igen
drar slutsatser baserade på tidigare kunskap
drar slutsatser av sammanhanget
sammankopplar det man hör med den bild
och bildtext som visas

Av svaren på enkätfrågan Hur gör du för att förstå franska när du lyssnar? framgår att de framgångsrika eleverna använder bl a följande strategier:
• ”försöker lyssna efter ord man förstår utan
att haka upp sig på det jag inte förstår”
• ”försöker snappa upp så många ord som möjligt och försöker lista ut sammanhanget”
• ”försöker uppfatta det väsentliga i innehållet
med hjälp av de viktiga orden”
Det som oftast tycks hindra förståelsen är att man
hänger upp sig på ord man inte förstår eller uppfattar och sedan missar fortsättningen.
De mindre framgångsrika eleverna säger sig ge
upp när det går för fort och de tappar tråden.
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Bland de strategier man kan uppmuntra eleverna att använda kan nämnas:
• försök lyssna efter ord ni kan och häng inte
upp er på sådant ni inte förstår
• lyssna på längre avsnitt, dvs ge inte upp efter
de första meningarna
• utnyttja er kunskap om världen så att ni kan
göra intelligenta gissningar

Hur uppnå målen i kursplanerna?
Autentiskt tal upplevs som snabbt: ”Fransmännen
pratar så fort att man inte hinner med”. Man är
dock medveten om att man måste lyssna ofta till
sådant tal för att träna upp sin hörförståelse. Alla
kontakter med målspråkstalande individer bör
uppmuntras och flitigt utnyttjande av inspelat
material likaså.

Några förslag till olika sätt att träna
hörförståelse
Ett ganska enkelt sätt att träna hörförståelse är att
spela in nyheter på radio eller tv. Om man inte
har tillgång till CNN, BBC, TV5 etc. kan man utnyttja utbildningsradions sändningar. Några små
tips kan kanske vara till hjälp:
Välj inslag som du tror kan intressera eleverna.
Ta inte för långa avsnitt – det är krävande att lyssna koncentrerat. Låt eleverna lyssna flera gånger
på inslagen. Beroende på elevernas färdighetsnivå
kan man gå till väga på olika sätt. Allmänt sett bör
man dock alltid ställa frågor i förväg så eleverna
vet vad de skall lyssna efter. Likaså bör man begränsa frågorna till en eller ett par saker per inslag. Här följer några förslag till sätt att arbeta med
nyhetsinslag:
• Låt eleverna före avlyssningen studera en
ordlista med nyckelorden till respektive nyhetsinslag. Gör paus efter varje inslag och
ställ några innehållsfrågor på målspråket
eller på svenska.
• Ge eleverna en enkel mall där de under avlyssningen kan fylla i svar på frågor av typen
”Var?”, ”När?”, ”Vem/Vilka?”, ”Hur många?”.
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• Ge eleverna före avlyssningen en stencil med
nyckelord samt ett par innehållsfrågor på
målspråket eller på svenska till varje inslag.
Ytterligare förslag hittar man i läromedlen vars
övningar i hörförståelse man bör utnyttja.

Hur testar man om och i vilken grad
målen uppfyllts?
Testning kan med fördel ske på samma sätt som
övning med den skillnaden att man får arbeta med
skriftliga svar eller sitta med eleverna enskilt eller
i par vilket är tidskrävande men kanske ändå är
värt att pröva. Övriga elever måste då ges meningsfulla arbetsuppgifter.

Författarpresentation
Martin Öman har varit lärare i franska och engelska vid Katedralskolan i Uppsala, han har medverkat i lärarutbildning och lärarfortbildning och har
också varit verksam som läromedelsförfattare.
Inom STRIMS-projektet svarade han för undersökningarna i franska.

Diskussionsfrågor
1. Diskutera termerna receptiv, produktiv och interaktiv. Hur förhåller sig dessa termer till begreppen envägs- och tvåvägskommunikation?
2. Hur kan du som lärare uppmuntra och hjälpa
dina elever till ett aktivt lyssnande utanför klassrummet?
3. Hur använder du det rika material som finns i
TV och radio i engelska och övriga moderna språk
som ett underlag för avlyssning?
4. Undersök vilka kriterier som gäller på respektive steg för bedömning av elevernas hörförståelse. Hur diskuterar du dessa kriterier med dina elever? Vilka vägar använder du för att uppnå
kriterierna?

Lästips
I den språkmetodiska diskussionen var hörförståelse ganska länge ett försummat kapitel. Det var egentligen först under 1990-talet som området listening
comprehension kom att närmare uppmärksammas i
de handböcker i språkmetodik som då kom ut.
David Nunan ägnar i sin bok Language Teaching
Methodology (Prentice Hall 1991) ett helt kapitel åt
Communicative Approaches to Listening Comprehension.
Per Malmberg kallar i sin Metodbok i engelska (Almqvist & Wiksell 1993, andra upplagan) motsvarande kapitel för Att lyssna och förstå.
Ulrika Tornberg inordnar i sin bok Språkdidaktik
(Gleerups 1997) färdigheten lyssna tillsammans
med läsa under det som kallas receptiva färdigheter. Kapitlet heter Om förståelse; Läsa, lyssna.

En bok som blivit standardverket på området är
Michael Rost: Listening in Language Learning (Harlow Longman 1990). Han behandlar utförligt
området avlyssning från såväl ett teoretiskt som
praktiskt perspektiv.
Här ett citat från den boken vilket samtidigt får
bli slutorden till kapitlet Hörförståelse.
“Learning to listen is a continuous process of the listeners’ attempting to increase their capacity to interpret and respond to language events. The developmental process is continual in the sense that every act
of understanding widens the ability to understand.
This leads to the well-known hermeneutic circle: what
we understand is based on what we already know,
and what we already know comes from being able to
understand.”
Litteraturförteckning
(Se också lästipsen)

En liknande uppläggning finns i den norska metodbok av Aud Marit Simensen som heter Teaching a Foreign Language (Fagbokforlaget 1998): The
comprehension skills: Listening and reading.

Malmberg, P. (red.) 2000 I huvudet på en elev. Projektet STRIMS. Strategier vid inlärning av moderna
språk. Stockholm: Bonnier Utbildning.
Skolverket. 2000 Språk. Grundskola och gymnasieskola. Kursplaner, betygskriterier, kommentarer. Stockholm:
Skolverket och Fritzes.
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Interaktivitet i samtal
Karin Aijmer

Vi ägnar en stor del av vår vakna tid åt att prata
med varandra och då vi talar vårt modersmål har
vi inga problem med att ta ordet, att svara på frågor och att byta samtalsämne.
...the native speaker can improvise, maintain continuity in speech and comprehension, respond immediately to unexpected utterances, make rapid changes of
topic and speaker, and so on. (Stubbs 1983, s 36)
Dessa färdigheter är naturligtvis också viktiga då
vi talar ett främmande språk. Om inläraren inte
klarar av sin roll i samtalsscenariot finns det en
risk att samtalet avstannar. En finsk språkvetare
(Nikula 1996: 201) har givit oss följande exempel
på ett samtal mellan en infödd talare och en finsk
inlärare:
N=
F=

native speaker
en finsk utbytesstudent

N:
F:

So you – you’re studying here
yeah
yeah
and how long are you here for
for a year
for a year
exchange
from Finland
yeah
what’s it like then, d’you like it
(pause)
How d-how do I like, eerm well ehm mostly
I I like
yeah yeah
yeah
to be here

N:
F:
N:
F:
N:
F:
N:
F:
N:
F:

Interaktionen i samtalet fungerar inte särskilt bra
eftersom inläraren inte vill samarbeta. Den finske
utbytesstudenten svarar t.ex. inte omedelbart och
det blir därför en lång tystnad i samtalet: han ger
endast minimal respons och den infödde talaren
får anstränga sig för att hitta nya samtalsämnen.
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Inläraren gör inte heller några försök att själv ställa frågor och visar inte sitt engagemang eller intresse för att fortsätta samtalet genom feedback
på vad som sägs.
Det är troligt att många klassrumsdialoger försiggår på samma sätt som det här samtalet. Vikten
av att skolan i sin undervisning strävar efter att
eleverna skall utveckla sin förmåga att kommunicera och interagera har därför betonats i Kursplaner 2000. Den nya kursplanen för grundskolan skiljer t.ex. mellan receptiva, produktiva och
interaktiva färdigheter i språk. De interaktiva färdigheterna är sådana som som är viktiga då man
kommunicerar, framför allt i samtalsform:
Ett centralt inslag vid all språklig kommunikation
är att växelvis kunna fungera som lyssnare och talare, alternativt läsare och skrivare. Bedömningen av
sådana interaktiva färdigheter skall inriktas på
förmågan att inleda, bidra till att utveckla och avsluta ett samtal eller en skriftväxling. Härvid bedöms
elevens förmåga att tolka olika situationer och att
anpassa sitt språk till situation och mottagare, liksom förmågan att använda strategier för att lösa
språkliga problem. (Skolverket 2000, s 64)
De nya kursplanerna ställer höga krav på att läraren skall kunna analysera och bedöma elevernas
förmåga att delta i samtalsinteraktion på ett främmande språk. Om eleverna skall lära sig att kommunicera och interagera i klassrumsmiljö, vad skall
de egentligen lära sig och hur går denna undervisning till?
Det är inte troligt att man kan lära ut de interaktiva färdigheterna på samma sätt som man lär
ut grammatiska strukturer. ’Turtagning’, dvs. förmågan att växelvis kunna fungera som talare och
lyssnare kan t.ex. övas i klassrummet, men eleverna behöver också lära sig strategier för hur man
tar ordet i samtalet och hur man avslutar ett samtal. Inte oväntat finns det många olika idéer om
vilka färdigheter man behöver lära ut och vilka
metoder man skall använda.

Det finns ett stort intresse för att beskriva språklig kommunikation för pedagogiska syften. De två
forskarna Willis Edmondson och Juliane House
har t.ex. föreslagit en modell för att identifiera och
beskriva karaktäristiska drag i samtalsinteraktionen
som kan ligga till grund för kommunikativa övningar i klassrummet (Edmondson & House
1981). I A communicative grammar of English författad av Geoffrey Leech och Jan Svartvik (1994) har
utgångspunkten varit att inlärare ofta är omedvetna om hur språkliga former används i formella och
informella situationer och för olika syften.
Inom språkvetenskapen har man av tradition
sysslat mest med grammatik och med analys av enstaka meningar. Under 1990-talet har emellertid
språkvetarna intresserat sig alltmer för hur språkliga strukturer och former används och vilka funktioner de har i talad och skriven kommunikation.
Många insikter om hur vi ska beskriva och analysera språklig interaktion har också kommit från
filosofi, antropologi, socialpsykologi och sociologi. Forskare inom dessa discipliner har bidragit till
att öka våra kunskaper om hur man skall analysera samtalsinteraktion och finna mönster i samtalet. Inom samtalsanalysen har man t.ex. analyserat hur man börjar och slutar ett samtal och
beskrivit ritualer för att tacka eller be om ursäkt
och för att uttrycka säkerhet och osäkerhet.
Det kan verka helt omöjligt att systematiskt beskriva vad som händer när människor interagerar
med varandra eftersom det är så många olika faktorer som kan påverka vad som sägs. En förutsättning för att man skall kunna studera språklig interaktion är att man har möjlighet att analysera
naturliga, dvs. oplanerade, informella samtal. Ett
samtal som produceras spontant byggs nämligen
upp enligt andra principer än en skriven text.

Naturliga samtal
Rollspel och läroboksdialoger kan förefalla ge en
riktig bild av autentiska samtal men grundar sig
på stereotyper och på otillräckliga kunskaper om
hur talet produceras:
The stereotype is that people speak in complete sentences, taking well-defined turns, carefully listening to
each other, and producing balanced amounts of
speech. The reality is that people often share in the
sentences they produce, interrupt each other, do not
pay attention to everything that is said, and produce
1

\ betecknar fallande ton, / betecknar stigande ton

a discourse where the contributions of the participants
are wildly asymmetrical. Yet all of this nevertheless
produces a perfectly normal, successful conversation.
(Crystal 1995: 295)
För att analysera interaktionen måste man skriva
ner samtalet, dvs förvandla det från tal till skrift.
Nuförtiden har man också tillgång till talspråkskorpusar där de inspelade samtalen transkriberats
och sedan datoriserats. Man kan emellertid endast
beskriva en liten del av det som händer i samtalsinteraktionen då man återger det i ett annat medium. Det går t.ex. inte att studera gester och ansiktsuttryck som är viktiga för att förstå vad som händer
i ett samtal. Följande exempel är ett utdrag från ett
samtal mellan två goda vänner (A och B)1:
1 A
2
3
4
5 B
6
7 A
8
9
10
11
12 B
13 A
14
15

I’m not - oh
th\anks
not really c\omfortable
like th/is
/m - - you got a c/old
- n\o
just a bit sn\iffy
cos I’m - I \am c/old
and I’ll be all right once I’ve
warmed \up do I l\ook as though I’ve got a c/old
no I thought you s\ounded as if you were
[\m] - - (I always d\o a bit actually)
chr\onically

Det är svårt att beskriva precis allt i samtalet och
mycket förblir oklart om man inte kan iaktta vad
som händer. Det är t.ex. inte uppenbart från det
här korta utdraget vad talare A tackar för i rad 2.
Talarna använder ofta this och that för att syfta på
föremål som är närvarande i talsituationen eller på
en händelse som är uppenbar för deltagarna i samtalet men inte för en utomstående läsare (I’m not
comfortable like this).
Det nedskrivna talet ser egendomligt ut men
transkriptionen kan förhoppningsvis ge en bild av
vad som är typiskt för talat språk och för samtalsinteraktion.
Planeringen av talet sker i talögonblicket, och
detta har lämnat spår i form av tveksamheter, upprepningar och felsägningar. Talarna använder informella ord (t.ex. a bit, sniffy, cos) och enkla meningar. Det är vanligt med långa tystnader i
85

samtalet (markerat med ett eller flera bindestreck
beroende på pausens längd: - - -). Ibland är det
svårt att höra vad som sägs (’I always do a bit actually’).
Intonationen är en viktig del av det talade språket som man aldrig riktigt kan fånga i transkriptionen. Även mycket skickliga konversatörer talar inte
som en bok utan planerar bara ett par ord åt gången. Varje rad i transkriptionen motsvarar en sådan
talfras (’tone unit’). Beroende på om tonen är fallande eller stigande kan vi urskilja olika intonationsmönster i frasen.
I ett samtal måste det finnas två eller flera aktörer som turas om att ha ordet, och det är dessa som
tillsammans åstadkommer att samtalet kommer till
stånd. Varje ’tur’ (’turn’) tillhör en av deltagarna i
samtalet. A’s första tur i mitt exempel ovan omfattar t.ex. det som sägs innan nästa talare kommer in
i samtalet (rad 1-4). Det finns ofta inget förutbestämt samtalsämne utan vad man talar om beror
på omständigheterna i samtalet. A låter ’a bit sniffy’ och det leder in samtalet på hur A mår. I rad 6
ställer A en fråga (’got a cold’) som B besvarar
(’no’). B tar upp samtalstråden (’do I look as though
I’ve got a cold’). Sekvensen avslutas med A’s ’m’.

Interaktion och samarbete
Kommunikation innebär inte enbart att man ger
eller får information. För att samtalet skall vara
framgångsrikt måste talaren planera vad han vill
säga så att det inte uppstår några missförstånd. You
know är t.ex. en signal som är orienterad mot lyssnaren och förstärker samförståndet mellan talare
och lyssnaren. Det förväntas också att den som inte
har ordet lyssnar uppmärksamt och visar sitt intresse genom att reagera positivt eller negativt på
vad som sägs. Följande exempel är taget från Leech
& Svartvik (1994, s. 129):
[A] I’ve just had a phone call from the travel
agent … [B] Y/es? [A]... you know those plane
tickets to Sydney that you ordered for next Tuesday. [B] M/m? [A] well, he says they are now
ready to be collected ... [B] Oh, that’s n\ice.[A]
…but unfortunately, he says there’s been a
mistake— [B] Oh d\ear.[A] Yes, apparently the
plane doesn’t arrive in Australia until 9.00 a.m.
on Wednesday. [B] I s\ee.
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Andra uttryck som ger feedback på vad talaren
säger är ’that’s right’ (gillande) och ’oh I see’ (om
informationen är ny).
Till de interaktiva färdigheterna som är utmärkande för en god lyssnare hör att kunna använda
marginella ord som ’mm’, ’mhm’, ’uh-huh’. Det är
viktigt att man använder sådana uttryck på samma
sätt som en infödd engelsman för att undvika missförstånd i samtalet. ’Mm’ med fallton används som
ett alternativ till yes. Svenskar uttalar ofta ’mm’ med
stigton i stället för med fallton och låter då som
om de inte förstått vad som sägs. I telefonsamtal
är sådana ’återkopplingssignaler’ speciellt viktiga
eftersom talare och lyssnare inte ser varandra. Å
andra sidan är sådana signaler ovanliga i intervjuer
och i diskussioner.

Turtagning
Växlingen som innebär att personen A talar först
och sedan B kallas för turtagning (’turntaking’).
Turtagning innebär att talarna följer regler, t.ex.
att endast en person talar åt gången.
Turtagning ser olika ut beroende på samtalalssituationen. I ett vanligt samtal är det viktigt att
alla deltagare får ordet och att inte en person monopoliserar samtalet. I klassrummet råder speciella turtagningsregler för hur man får ordet t.ex.
via handuppräckning.
En talare kan utse en annan talare t.ex. genom
att ställa en fråga. Alternativt kan en talare själv
välja ett lämpligt tillfälle att komma in i samtalet.
En svårighet som inlärare har är att de inte känner till de språkliga signaler som hjälper talaren
att ta ordet. Förvånansvärt ofta börjar man på engelska en ny tur med well (now):
well now I wonder
På svenska har man inte nödvändigtvis någon
motsvarighet till well som kan återges ungefär som
’now I have something to say’.
Då man talar på ett främmande språk händer
det ofta att man blir avbruten i samtalet. Well eller
en fylld paus [: ] kan fylla en lucka i samtalet då
talaren inte kan hitta rätt ord och underlättar för
en talare att behålla ordet i samtalet:
and now it’s well six hundred yards aw\ay

Anyway, by the way kan signalera både en ny talare
och byte av samtalsämne:

I was thinking actually I would quite like an
opportunity you know
do a bit more listening

by the way did you take any petty cash

Fraser med liknande betydelse är before I forget, come
to think of it, now you come to mention it,

Situationen är annorlunda då man ber of saltet
(’can you pass me the salt’).
Det finns en tendens att man uttrycker sig direkt eller indirekt beroende på den kultur man
befinner sig i (Blum-Kulka et al 1989). Detta skulle kunna förklara varför inlärare ofta väljer ’fel’
strategi då de skall be om något. Resultatet blir att
de låter oartiga eller alltför artiga.

Kommunikativa handlingar

Sociala ritualer

Personerna i samtalet utför kommunikativa handlingar, t.ex. att ge information, be om en tjänst,
lova att göra något. Samma yttrande kan ha flera
olika syften. Då jag säger ’det regnar’ utför jag en
handling t.ex. att ge en upplysning; yttrandet kan
också vara en varning (’Gå inte ut’ ) eller en uppmaning (’ta paraplyt’).
Det finns många ’idiomatiska’ sätt att be någon
göra något utan att använda en imperativ (’close
the window’). En uppmaning kan göras artig genom
att den görs i form av en fråga (’indirekt talakt’).

Sociala ritualer är viktiga att lära sig eftersom de
är förknippade med artighet. Här är några exempel på fraser som uttrycker olika grader av tacksamhet:

Ett nytt samtalsämne kan länkas till vad som sagts
tidigare:
that reminds me I’m going

can you /sit down/
could you (possibly)/.../
perhaps you could /.../
will you /.../
would you /.../
perhaps you would /.../
I want to /speak to Mr C/
Då man talar sitt modersmål vet man t.ex. att man
inte hälsar på en person man inte känner på samma sätt som en familjemedlem och att det är artigt
att be om något genom att inte uttrycka vad man
vill alltför direkt. Till det svåraste då man kommunicerar på ett främmande språk är att anpassa språket till situationen och att välja mellan flera olika
uttryck som betyder samma sak men inte används i
samma situation. Man behöver bland annat ta
hänsyn till samtalsämnet, hur väl man känner den
andra personen och var man befinner sig.
I språkundervisningen är det också relevant att
tala om varför en talare har valt en viss form för
att be om något. En uppmaning kan vara mycket
lång och omständig om situationen är formell eller man ber om en stor tjänst:

thank you
thanks
thank you very much
thank you very much indeed
lovely thanks
that’s lovely
that’s great thank you
many thanks
thanks awfully
ta (Br Eng slang)
cheers (Br Eng)
Ta och cheers är uttryck som eleverna kan ha hört då
de besökt England. Ta förekommer tillsammans
med det familjära love (ta ta love). Cheers används
framför allt av ungdomar i stället för thanks. Om
man tackar för en gåva förväntas man säga mer än
bara ’thank you’. I de flesta sammanhang räcker
det emellertid med ’thank you very much’ för att
uttrycka stor tacksamhet. Thank you (med stigton)
används t.ex. då någon håller upp dörren. Som
svar på ett thank you kan det i många fall räcka
med ett leende men det finns också speciella fraser som that’s okay eller you’re welcome (ursprungligare amerikansk engelska).
A
B

Well thank you very much for the coffee
Oh that´s okay

På engelska tackar man i många olika situationer. Man
tackar för lyckönskningar och för komplimanger:
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A
B

Have a nice time
Thank you

A
B

That’s a nice sweater
Th\anks. I’m glad you like it

Följande fraser kan vara nyttiga att kunna:
Thanks for dropping in
Thank you for your time
Det är viktigt att i undervisningen diskutera olika
situationer där det är lämpligt eller olämpligt att
tacka. På svenska tackar man t.ex. för maten genom att säga ’tack för maten’ (jfr engelska där man
i stället ger värdinnan en komplimang under själva måltiden) och man tackar för senast efter en
trevlig fest (i England däremot skriver man ofta
och tackar för en angenäm samvaro).

Strukturen i samtalet
Samtalet består inte av osammanhängande yttranden utan är uppbyggt av av yttranden som parvis
hör ihop. Man kan inte låta bli att svara på en fråga och man förväntar sig en reaktion från åhöraren då man säger något intressant. Ett typiskt samtalspar utgörs av hälsningsfraser:
A
B

Good morning
Good morning

’Regeln’ är att då A hälsar måste B hälsa tillbaka.
Ibland kan det finnas flera möjliga fortsättningar
på första delen i paret. Lyssnaren kan t.ex. antingen acceptera att göra något eller vägra:
A
B
A
B

Can you mail this letter for me
Sure
Can you mail this letter for me
Sorry, but I’m in a hurry

Att börja och sluta ett samtal
De flesta samtal har både en speciell ’öppning’
och en avslutning. Telefonsamtal är mer komplicerade än vanliga samtal eftersom både början och
slutet skiljer sig från andra samtal. I ett telefonsamtal är det t.ex. viktigt att presentera sig. Samtalet börjar med ett antal dialogpar:
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Telefonen ringer
Daphne svarar hello
Arthur(den som ringt) hälsar och presenterar sig
hello Daphne this is Arthur
Daphne hälsar tillbaka hello
Ibland är det viktigt att känna till intonationen.
Hello uttalas med stigton då man svarar i telefon
för att signalera att man förväntar sig en fortsättning. Det är speciellt svårt att börja telefonsamtalet om man använder olika strategier på modersmålet och på målspråket. På svenska är det t.ex.
ovanligt (och oartigt) att svara med ’hallå’. På engelska presenterar sig (ofta) den som ringer men
inte den som svarar. Det finns ingen motsvarighet
till den svenska vanan att svara med förnamn. I
början av samtalet är det viktigt att skapa kontakt
och en vänlig atmosfär. Både i vanliga samtal och
i telefonsamtal är det artigt att fråga hur den andra personen mår:
A
B
A

how are things
Oh pretty nice actually
good

Hur man börjar och slutar samtalet beror på syftet med samtalet och vem som ringer vem. Ofta
kan det kan ta tid att avsluta ett samtal.
A= den som ringer
B= den som svarar
A
B
A
B
A
B

So
See you next week
Mhm all right
Bye
Bye bye
See you
See you

Exemplet visar att personerna som deltar i telefonsamtalet måste samarbeta.
Det är ofta svårt för inläraren att växla ner successivt på det sättet som den infödde talaren gör
automatiskt. Right, alright, OK, so, well, markerar
en övergång till avslutningen där talarna säger farväl. På svenska säger vi ofta då säger vi det, vi säger
så, då så eller OK. Tack och välgångsönskningar är
också typiska i slutet på samtalet om personerna
är goda vänner:

A= den som ringer
B= den som blir uppringd
A
B
A
B
A

Right OK
OK thanks Annie have a nice weekend
And you
Goodbye
Bye

’Fixed phrases’
På modersmålet talar man flytande och idiomatiskt.
Intresset för hur man producerar talat språk har gjort
att man försökt förklara hur detta är möjligt. Enligt
de nya teorier som förts fram t.ex. av Pawley & Syder
(1983) skapar man inte nya yttranden i talögonblicket utan man använder i stället memorerade, färdiga
fraser som är anpassade till olika situationer. Det finns
ett stort antal sådana idiom och fraser i språket som
är byggstenar i spontana samtal. Det är troligt att
sådana färdiga fraser kan komma till nytta i språkundervisningen:
Perhaps we should base our teaching on the assumption
that, for a great deal of the time anyway, language production consists of piecing together the ready-made units
appropriate for a particular situation and that comprehension relies on knowing which of these patterns to predict in these situations. Our teaching therefore would
center on these patterns and the ways they can be pieced
together, along with the ways they vary and the situations in which they occur. (Nattinger 1980, s 341,
citerad i Richards & Schmidt 1983, s190)
Speciellt viktiga är de fraser som man använder strategiskt för att lösa kommunikativa problem (’gambits’). Keller och hans kollega (Keller & Taba-Warner 1976, 1979) kallar dessa uttryck för ’gambits’,
eftersom de har en viktig roll i språkspelet, och har
skrivit en serie handböcker med övningar där eleverna skall använda gambits.
Gambits are conversational tools for introducing what
we are about to say. We use them every day and in a
variety of situations. For instance, when we want to state
an opinion, we can say, ‘I think that...’ or ‘In my
opinion...’ . When we want to introduce something unsavory, we can say, ‘Whether we like it or not...’ and when
we want to bow out of a conversation we can try, ‘Well,
it was nice talking to you’. (Keller 1976, s 19; citerad
från Richards & Schmidt 1983, s 151)

Well (now, so, OK) markerar gränser och övergångar
i samtalet eller inleder något nytt. Well är vanligt
då man börjar något nytt: well today we are going to
discuss ... . Det kan vara på sin plats att varna svenska inlärare för att inleda ett samtal eller ett nytt
samtalsämne med yes och lära ut hur man använder well i stället.
Talaren kan använda explicita markörer för att
visa lyssnaren hur texten är organiserad eller för
att syfta tillbaka på ett tidigare samtalsämne. De
här fraserna är speciellt effektiva då man argumenterar för en viss synpunkt.
as I was saying all the practical classes would
be given in a sequence
Handbok i talad engelska (Ajmer & Olsson 1990) ger
många exempel på fraser som används för att framhäva en viss aspekt av samtalsämnet eller för att
markera en ny inriktning på samtalet:
but the fact is I haven’t
the thing is that it is quite handy
Talaren kan också introducera ett nytt perspektiv
med fraser som:
in other words, as a matter of fact

Kommunikativa strategier
Kommunikativa strategier kan illustreras med
hjälp av fraser som man använder vid en felsägning. Man kan t.ex. be om ursäkt innan man rättar sig:
there are two questions oh s/orry one question
which I’d like to \ask
I samtal mellan inlärare och en infödd engelsman
är det viktigt att känna till fraser som signalerar
att man inte uppfattat vad som sagts. Sorry är ett
artigt sätt att be åhöraren att upprepa en fras:
A
B
A

nine to thirteen
s/orry
nine to thirteen

Liksom andra gambits kan frasen övas i rollspel:
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Learners should practice saying huh, echoing part
of sentences they do not understand in order to get the
rest of it recycled again, pardon me, excuse me, I
didn’t understand, etc. ... Nothing stops the opportunity to carry on a conversation quicker than
silence or the use of yes and head-nodding when the
learner does not understand. (Hatch 1978; citerat
från Richards & Schmidt 1983, s 140)

inlärare talar engelska kan hjälpa oss att förstå
vad det är som gör att vi inte tycker att samtalet
låter naturligt även om inlärarna gör få grammatiska fel. I Göteborg har vi börjat bygga upp en talad
inlärarkorpus för att studera typiska drag i samtal
och för att bättre kunna undervisa i kommunikativa färdigheter.
Följande exempel kommer från en inspelning
från Göteborgskorpusen där B är en student med
två års engelskstudier bakom sig:

Vaghetsmarkörer
Ett problem kan vara att samtalet låter informellt
och ovänligt om man uttrycker sig för precist och
inte använder fraser som you know, sort of och I
mean. Det gäller att hitta rätt balans mellan överanvändning och underanvändning och att använda den lämpligaste frasen. Den belgiska forskaren Sylvie De Cock (jfr De Cock et al 1998) har
undersökt om franska studenter som lär sig engelska använder vaghetsmarkörer lika ofta och på
samma sätt som infödda talare. Hon fann bland
annat att studenterna i den engelska kontrollgruppen använde uttryck som and everything, and things
like that, or something mer än fyra gånger så ofta
som de franska studenterna gjorde det. Det enda
liknande uttryck som överanvändes av de franska
talarna var and so on. Denna fras förekom mer än
tio gånger så ofta i de franska inlärarnas språk som
i kontrollgruppen. Användningen av dessa fraser
skiljer alltså mellan inlärare och infödda talare.
Om de saknas helt låter talet formellt och oartigt:
The effect, as a native speaker is being addressed by a
foreign speaker with such ’perfect’ English is that one
is being addressed as if one were an audience at a
public meeting, where the speaker is speaking formally and precisely on a matter which he has thought
about many times before. The language may be formally correct but is certainly inappropriate, and
the reaction of many native speakers might reasonably be that it is quite hard to feel friendly towards
someone who addresses you as if you were an audience
at a public meeting. (Brown & Yule 1983, s 229)

Överanvändning och underanvändning
I tvärspråklig inlärarforskning intresserar man sig
för hur inlärares talade språk ser ut, vilka problem
inlärarna har, och gör jämförelser med infödda
talares språk. Studier av hur svenska avancerade
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B=
A=

den svenska inläraren
native speaker (intervjuaren)

B

So I think that’s why I’m . feeling that I’m
not
(laughs)
that good in poetry
Yeah yes
not that and dislike it more or less
Yes (laughs) mhm so if you became a teacher
you’d want to be a
teacher here at Gothenburg would you
No I live in in Borås
Oh you live in Borås oh ah good
I could be a teacher anywhere I think it’s
Yes mhm
… not that important the important thing
is to have … a a great job
Mhm
… to find a place which is good to work
Mhm
… so I know that a lot of .. those who become
teachers want to stay in Gothenburg
Mhm
… and the same thing in Uppsala in er Lund
and so on
Yes
… er and I think it it is very hard to get a job
in Gothenburg

A
B
A
B
A

B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

Den svenska studenten använder and so on och more
or less för att uttrycka osäkerhet. Däremot saknas
fraser som sort of och you know eller and that sort of
thing. I think förekom däremot i flera exempel. Då
man undersöker inlärarspråk är det intressant att
jämföra med inlärare som har ett annat modersmål. I De Cock el al’ s undersökning (De Cock et
al 1998) fanns I think med bland de uttryck som
överanvändes av de franska studenterna (190 exempel i den engelska kontrollgruppen och 253
exempel i inlärarnas engelska). Både sort of och

you know var å andra sidan sällsynta i inlärarnas
engelska.
Nikula fann att you know var en av de vanligaste
fraserna i de infödda talarnas språk men att det
nästan inte förekom alls då de finska inlärarna talade
engelska (s 75). De finska inlärarna (liksom de franska) överanvände I think och underanvände vaghetsmarkörer (speciellt and stuff och and everything).

Avslutning
Vi vet relativt lite om hur man lär ut interaktiva
färdigheter, vilka färdigheter man behöver lära ut
och när detta bör ske. Eleverna i grundskolan behöver naturligtvis lära sig behärska de viktigaste
strukturerna i språket men övning i interaktiva
färdigheter bör redan tidigt komma in i undervisningen. I Handbok i talad engelska (Aijmer & Olsson 1990) föreslås ett antal uppgifter med syftet
att göra eleverna medvetna om strategiska fraser
och småord och om kontextens betydelse för hur
språket används.
Det är en kontroversiell fråga om samtalsfärdigheter kan läras ut genom undervisning i klassrummet. I klassrummet finns det sällan tillfälle till
genuin interaktion där deltagarna samarbetar och
har ett mål för samtalet. Vi har sett att inlärare
ofta är passiva då de samtalar med infödda talare.
Det händer att inläraren nöjer sig med att svara
på frågor, tacka för en komplimang, etc. och inte
tar några egna initiativ i samtalet. Detta leder antingen till att den infödde talaren tröttnar och att
samtalet tar slut eller till att samtalet kommer att
bestå enbart av frågor och svar där samma person
ställer alla frågorna. Holmes & Brown (1976) har
givit exempel på hur situationen kan förbättras genom att inlärarna får lära sig att inte bara svara
direkt på en fråga utan dessutom att ge extra information och att ställa en ny fråga:
A
B

Are you a student?
Yes, I’ve come to study commerce.
Are you a student?

Förmodligen lär man sig bäst att kommunicera på
det främmande språket genom att interagera i autentiska situationer med infödda talare, något som
inte är realistiskt att göra i skolan. Ett rollspel är
aldrig det samma som ett naturligt samtal men kan
vara en god förberedelse för sådana samtal. Syftet
med ett rollspel kan också vara att lära ut speciella
fraser och hur de används.
Det vardagsnära informella samtalet är förvisso
ännu något av en nyhet i pedagogiska sammanhang.
En anledning kan vara att språket inte ansetts vara
god engelska och att man haft otillräckliga kunskaper om hur ett samtal ser ut. Det finns emellertid
ett ökat intresse för mer eller mindre autentiskt
dialogmaterial i undervisningen och det finns flera
handböcker som beskriver utmärkande drag i samtalsinteraktionen (Aijmer & Olsson 1990, Carter &
McCarthy 1997, Edmondson & House 1981).

Författarpresentation
Karin Aijmer är professor i engelska vid Göteborgs
universitet. Hon har skrivit flera böcker och artiklar om olika fenomen i engelskt talspråk. Boken
’Handbok i talad engelska’ som är skriven tillsammans med Margareta Olsson är avsedd för lärare
och lärarutbildare. Under senare år har hon även
bedrivit forskning om avancerade svenska inlärares talade och skrivna engelska.

Diskussionsfrågor
1. Det har föreslagits att inlärarna behöver kunna
ett stort antal fraser för att uttrycka sig idiomatiskt och med flyt. Diskutera hur man bäst lär ut
dessa fraser. Vilken roll har klassrumsdialoger, vokabularinlärning, och jämförelser med modersmålet?
2. Vilka konsekvenser har samtalsforskningen för
språkinlärningen? Kan man lära ut interaktiva färdigheter med hjälp av traditionella metoder inom
främmandespråksinlärningen?

Jakobovits & Gordon (1980) argumenterar t.ex.
emot användandet av rollspel i klassrummet ’because individuals can learn to talk only by being
treated as talkers’ (citerat från Richards & Schmidt
1983, s 150). Lärarens roll är i stället att skapa tillfällen för samtal t.ex. genom att inbjuda besökare, be eleverna att utföra olika uppgifter, etc.
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Aijmer, K. & M. Olsson. 1990. Handbok i talad engelska. Lund: Studentlitteratur. Boken beskriver och
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kommunikation är och hur man undervisar om
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att lyssna på texterna.
Edmondson, W.& J. House. 1981. Let’s talk and talk
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Undersökningen ger värdefull information om vilka problem inlärare har och om hur interaktiva
färdigheter kan läras ut.
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Richards, J. C. & R. W. Schmidt (utg). 1983. Language and communication. London: Longman.
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Stubbs, M. 1983. Discourse analysis. Oxford: Blackwell. Stubbs visar hur man kan använda språkliga
metoder för att beskriva olika typer av samtal.
Tsui, A. 1994. English conversation. Oxford: Oxford
University Press. Tsui beskriver en modell för att
analysera samtal och tillämpar den på autentiska
samtal.

Litteraturförteckning
Aijmer, K. & M. Olsson 1990. Handbok i talad engelska. Lund: Studentlitteratur.
Blum-Kulka, S., J. House and G. Kasper (utg).
1989. Cross-cultural pragmatics: Requests and apologies. Norwood, New Jersey: Ablex.
Brown, G. and G. Yule. 1983. Discourse analysis.
Cambridge: Cambridge University Press.
Carter, R. & M. McCarthy. 1997. Exploring spoken
English. Cambridge: Cambridge University Press.
Crystal, D. 1995. The Cambridge encyclopedia of the
English language. Cambridge: Cambridge University Press.
De Cock, S., Granger, S. , Leech, G. & T. McEnery.
1998. An automated approach to the phrasicon
of EFL learners. I Granger, S.(utg) Learner English
on computer. London & New York: Longman.
Edmondson, W. & J. House. 1981. Let’s talk and
talk about it. München/Wien/Baltimore: Urban &
Schwarzenberg.

Hatch, E.M. 1978. Discourse analysis, speech acts,
and second language acquisition. I Hatch, E.M.
(utg) Second language acquisition. Rowley, Mass.:
Newbury House.
Holmes, J. & D. F. Brown. 1976. Developing sociolinguistic competence in a second language. TESOL Quarterly 10 (4), s 423-431.
Jakobovits, L. & B. Gordon. 1980. Language teaching vs the teaching of talk. International Journal of
Psycholinguistics 6(4), s 5-22.

Leech, G & J. Svartvik. 1994. A communicative
grammar of English. London: Longman.
Nattinger, J. 1980. A lexical phrase grammar for
ESL. TESOL Quarterly 14, 337-344.
Nikula, T. 1996. Pragmatic force modifiers. A study in
interlanguage pragmatics. University of Jyväskylä: Jyväskylä.

Keller, E. 1976. Gambits. TESOL Talk 7(2), s 18-21.

Pawley, A. and F. H. Syder. 1983. Two puzzles for
linguistic theory: Nativelike selection and nativelike fluency. In Richards and Schmidt 1983, 191226.

Keller, E. & S. Taba-Warner.1976. Gambits 1, Openers. Ottawa: Supply and Services Canada.

Richards, J. C. and R. W. Schmidt (utg) 1983. Language and communication. London: Longman.

Keller, E. & S. Taba-Warner. 1976. Gambits 2, Links.
Ottawa: Supply and Services Canada.

Skolverket. 2000. Språk. Grundskola och gymnasieskola. Kursplaner, betygskriterier och kommentarer.
Stockholm: Skolverket och Fritzes.

Keller, E. & S. Taba-Warner. 1979. Gambits 3, Responders, Closers and Inventory. Hull, Quebec: Canadian Government Publishing Centre, Supply and
Services.

Stubbs, M. 1983. Discourse analysis. The sociolinguistic analysis of natural language. Oxford: Blackwell.

93

Att läsa aktivt, kreativt och kritiskt
Bo Lundahl

Läsförmåga som förutsättning för
språkinlärning – och som hinder
Kraven på vad vi menar med en god läsförmåga
har fortlöpande höjts. Det gäller inte bara modersmålet utan även läsningen på främmande språk,
inte minst världsspråket engelska som också är
informationsteknikens språk. En god läsförmåga
handlar idag om att kunna tillgodogöra sig innehållet i olika texter i en mängd olika sammanhang
för en rad skilda behov. Sådan läsförmåga är flexibel: vi förmår anpassa läsningen till den enskilda
texten och till situationens krav. Det kan gälla läsningen av en handbok för att utröna hur en dvdspelare fungerar; ögnandet av en guidebok inför
utlandsresan; nöjesläsningen av en deckare; den
intensiva läsningen av en tidskriftstext om ett ämne
som intresserar oss; lokaliseringsläsningen av en
utländsk dagstidning på jakt efter information om
prisvänliga turisthotell eller det rastlösa sökandet
efter information på webben. Webbläsandet kräver målmedvetenhet och en god språkförmåga.
Det gäller att snabbt kunna ändra läsart från lokaliseringsläsning till skumläsning och sedan över
till en noggrann och kritisk läsning. Sökandet efter bra texter om Shakespeare kan resultera i allt
från dagstidningstexter och akademiska uppsatser
till skolarbeten, privatpersoners tyckande och boklådors försäljningssajter.
Den utvecklade och flexibla läsförmåga som
krävs idag avspeglas i kursplanernas beskrivningar av läsning, inte minst i målen att sträva mot. I
målen för grundskolan talas det om att skolan i
sin undervisning i engelska ska sträva efter att elever ”utvecklar sin förmåga att läsa olika slags texter
för upplevelser, information och kunskaper” samt
”utvecklar sin förmåga att använda hjälpmedel och
att kritiskt granska informationskällor” (Skolverket 2000). Enligt motsvarande mål för gymnasiet
ska elever fördjupa ”sin förmåga att läsa, förstå och
kritiskt reflektera över texter på sakprosa och facktexter inom egna intresse- och kompetensområden eller inom studieinriktningen”. Vidare ska de
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förbättra ”sin förmåga att med god behållning läsa
skönlitteratur på engelska och reflektera över texterna ur olika perspektiv”. (Skolverket 2000)
Läsförmågan är central också på andra sätt.
Forskningen pekar på tydliga samband mellan läsförmåga och barns och ungdomars kognitiva utveckling. Brutalt och förenklat uttryckt handlar
det om att ju mer vi läser, desto mer lär vi oss. Men
självklart måste vi också beakta hur och vad vi läser. Vidare brukar mängden extensiv läsning lyftas fram som den främsta förklaringen till varför
individer ökar sitt ordförråd – när vi väl har ett
basordförråd på kanske 2000-3000 ord. (Huckin
& Coady 1999)
Från språkinlärningssynpunkt kan de stora krav
skolan ställer på elevers läsförmåga samtidigt vara
en stötesten. Språkundervisningen utgår vanligen
från läroböcker som redan för de tidiga åldersgrupperna rymmer långa och ofta ganska krävande texter. Läsningen bildar på så vis utgångspunkten för den skolbaserade språkanvändningen och
språkinlärningen. Det får till följd att barn och
ungdomar med läs- och skrivsvårigheter riskerar
att hamna på efterkälken. Försvårar vi många elevers språkinlärning genom de många och långa
texterna?

Läsning ur tre perspektiv
I denna text beskriver jag läsning ur kognitiv, sociokulturell och litteraturpedagogisk synvinkel. Kognitiva beskrivningar av läsning tar fasta på hur individer bearbetar och hanterar information genom
kognitiva processer som varseblivning, uppmärksamhet, tänkande, minne, problemlösning och
begreppsbildning. När vi tillfogar ett sociokulturellt perspektiv tar vi läsningen in i klassrummet.
Enligt ett sociokulturellt synsätt handlar läsförmåga till stor del om den roll vi och vår omgivning
tillmäter läsning. Läsning rör sig därför inte bara
om individens sätt att läsa olika texter, som i kognitiva beskrivningar, utan också om våra tidigare

läserfarenheter, läsningens syfte och det vidare
sammanhangets betydelse för vad vi förstår och
hur vi förstår något. Vi lär oss att läsa av och i ett
samspel med andra. Genom den litteraturpedagogik som brukar kallas reader response får vi på ett
delvis annat sätt syn på läsning och vad det innebär att förstå en text. Det finns flera reader responseteorier, men enligt de flesta skapas innebörder i
mötet mellan en text och en enskild läsares unika
erfarenheter. Efter att ha skrivit en text, lämnar
författaren ifrån sig den till läsaren. Enligt detta
synsätt kan texter bara förstås med hjälp av läsarens förförståelse och tidigare textläsningar. Läsarens bakgrund, känslor, kunskaper och erfarenheter – och alla de associationer som växer fram
ur läsningen – ligger till grund för förståelsen.
Eftersom vi delar värderingar och erfarenheter
med många andra, kommer personer med liknande läsvana och bakgrund till stor del att förstå en
text på ett likartat sätt.
De tre perspektiven på läsning kompletterar varandra. Tillsammans ger de en bred bild av vad det
innebär att läsa. Även om jag ovan beskriver dem
som olika ansatser, har de mycket gemensamt och
ofta överlappar de med varandra. Alla tre betonar
bakgrundskunskapernas betydelse för våra möjligheter att förstå det vi läser, men medan kognitionsforskare lägger tonvikten vid individens tänkande
och strategier, betonar reader response och sociokulturella beskrivningar av läsning olika sociala och
kulturella faktorer. De kulturella grupper vi ingår
i bestämmer hur vi förstår det vi läser. Vi kan sägas
tillhöra olika tolkningsgemenskaper. (Wallace 1992a;
Fish 1980) I linje med att bakgrundskunskapernas vikt understryks, så ger samtliga tre perspektiv
läsaren en mycket aktiv roll vid läsningen. Läsning
handlar inte om att en texts innehåll når läsaren.
I stället är det fråga om en interaktion mellan text
och läsare. Vidare framhålls i alla de tre perspektiven att avsikten med läsningen får en avgörande
betydelse för hur texter läses och förstås. I den sociokulturellt och reader response-inspirerade läsforskningen finner vi dessutom ett gemensamt
intresse för vilka positioner olika läsare intar gentemot texter.
I det som följer beskriver jag först de tre perspektiven lite noggrannare vart och ett för sig. Eftersom jag vill undvika att de spelas ut mot varandra, låter jag dem därefter glida in i varandra.
Min text bygger givetvis på ett urval. Exempel
på sådant som bara nämns i förbigående eller helt
saknas är förhållandet mellan läsning och ordin-

lärning och mellan input och intake, läsning i Internetsamhället, affektiva faktorer som motivation
och attityd samt berättelsers betydelse särskilt för
den tidiga läsningen.

Läsning som en kognitiv process
Ett kognitivt perspektiv på läsning betyder att vi
intresserar oss för de mentala aktiviteter som läsningen inbegriper. Ibland har läsningens olika
delar eller komponenter betonats. I förenklad
form kan läsning då beskrivas som avkodning i
kombination med förståelse (Nationalencyklopedin
1994). En sådan beskrivning markerar att det inte
är nog att kunna ljuda bokstäver till ord. Vi måste
också begripa vad vi läser. Men beskrivningen säger inte något om förhållandet mellan en text och
dess läsare eller om vilka krafter som innebär att
vi förstår en text. Framför allt tar den inte hänsyn
till att avkodnings- och förståelseprocessen bl.a.
bestäms av den enskilda läsarens förutsättningar,
vilka texter som läses samt varför och i vilka sammanhang de läses (se också Liberg 1995).
Andra faktorer som brukar lyftas fram är ordförråd, lässtrategier, förkunskaper, metakognition
och genrekunskap. Man brukar härvid göra en distinktion mellan automatiserade och kontrollerade processer. En kontrollerad process kräver en stor del
av vår uppmärksamhet, medan en automatiserad
process äger rum utan någon som helst möda. Om
en elev läser en text mycket långsamt, exempelvis
eftersom ordavkodningen fungerar dåligt, finns
det ingen kraft kvar för att förstå texten. Om istället avkodningen har automatiserats, betyder det
att orden känns igen direkt. Hela uppmärksamheten kan på så vis ägnas åt förståelse av textinnehållet. Det brukar framhävas att en automatiserad
ordavkodning förutsätter stora läsmängder. (Stanovich & West 1989; Cunningham & Stanovich
1990) Ordförrådets centrala roll för en fungerande läsning är en ganska självklar faktor, men förhållandet mellan läsning och ordförråd är ömsesidigt. Läsning förutsätter ett visst ordförråd, men
läsning leder samtidigt till ett ökat ordförråd.
Det visar sig att läsning på modersmålet rör sig
om samma mekanismer som läsning på ett främmande språk, men självklart spelar det en roll hur
långt man kommit i sin språkliga utveckling. Den
elev som läser på tyska, franska eller spanska har
en grundläggande avkodningsförmåga och tar
stöd av sitt ordförråd, sina språkkunskaper och sin
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omvärldskunskap. Delvis annorlunda kan det vara
för cirka den tredjedel av alla barn i Sverige som
möter engelskan redan i år 1 – förutsatt att denna
tidiga engelska bygger på mycket läst text. Det stora avståndet mellan engelskans uttal och stavning
kan vålla vissa inledande problem. Elever som lärt
sig läsa på modersmålet innan de möter texter på
ett främmande språk kan vidare ta hjälp av sin ofta
rika berättelserepertoar. Ju fler berättelsestrukturer man kommit i kontakt med, desto lättare blir
det att förstå nya texter.
Kognitivt inriktad läsforskning har också försökt fånga läsprocessen och beskriva samspelet mellan läsaren och olika texter. Urquhart och Weir
(1998) definierar läsning som en process där vi
mottar och tolkar meddelanden som når oss i skriven eller tryckt form. Läsning är enligt detta synsätt en språklig aktivitet, som möjliggörs av språket och som blir till genom språket. Det handlar
inte bara om att motta information; vi måste också aktivt bearbeta och på något vis omvandla den.
Läsning ses här som en individuell handling. Det
är samspelet mellan texten och läsaren som fokuseras.
Forskare har försökt åskådliggöra läsprocessen
genom olika modeller. Länge kämpade textstyrda
modeller mot läsarstyrda. ”Nerifrån och upp-beskrivningar” (bottom up) av läsningen är textstyrda
genom att de tar sin utgångspunkt i avkodningen.
Vi identifierar först de enskilda ljuden och kombinerar sedan ihop dem till ord, satser och meningar. I mycket förenklad form kan processen
beskrivas på följande sätt (Davies 1995):
1.
2.
3.
4.

Ögonen ser
Bokstäver registreras och ljudas
Orden avkodas
Orden analyseras utifrån deras form och funktion i en mening
5. Meningar ger betydelse
6. Betydelse ger upphov till tänkande.
Läsarstyrda modeller hävdar istället att läsning
försiggår ”uppifrån och ner” (top down), dvs. det
är läsarens kunskaper, erfarenheter, förförståelse
och gissningar som utgör läsningens egentliga
drivkrafter. Meningssökandet och meningsskapandet hamnar därför i fokus. I kraftigt förenklade
steg kan detta beskrivas på följande sätt (Davies
1995):
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1. Ögonen ser
2. Läsaren tänker och formulerar hypoteser om
innehållet
3. En hel mening bedöms
4. Vid behov: enskilda ord granskas
5. Vid behov: enskilda bokstäver granskas
6. Nya hypoteser om textens innehåll
I läsforskningen har modellerna spelats ut mot
varandra. Även i skolsammanhang har de varit
föremål för hetlevrade diskussioner, särskilt i USA.
I resonemangen om läsning på främmande språk
har i Sverige top-down-modeller ofta givits företräde framför bottom-up-modeller (t.ex. Tornberg
1997 och Lundahl 1998). Det ligger något omedelbart tilltalande i tanken att det är läsarens förkunskaper, intresse och gissningar som för läsningen framåt. Framför allt kan ett pläderande för ett
top-down-perspektiv ses som en reaktion mot att
många elever uppfattar läsning enbart som språkträning, som ett redskap för ordinlärning eller för
att ha något att tala om. I den utsträckning alltför
många texter på ett främmande språk läses för att
förstås på en ord-för-ord-nivå och via svenskan,
finns det all anledning att betona läsarens utgångsläge inför läsningen och aktiva insats under och
efter läsningen. Samtidigt har bottom-up-tänkandet
varit inflytelserikt genom den genomslagskraft s.k.
graded readers haft i den fria läsning som ägt rum
utöver läroboksanvändningen. Sådana förenklade
texter bygger på föreställningen att texter måste
bearbetas för att möjliggöra för andraspråksläsare att förstå dem. I sin enklaste form innebär de
en text i presens, en basvokabulär på 300 ord och
meningar som inte får överstiga sju ord. Vanligen
handlar de om två personer i en lätt identifierbar
miljö som råkar ut för en händelse. Handlingen
återges kronologiskt, och en stor del av den korta
texten utgörs av dialog.
Som vi snart ska se utgör bottom up och top down
användbara redskap för att förklara varför elever
stöter på hinder i sin läsning. I övrigt är det viktigt
att betona att de är exempel på ett antingen-ellertänkande som förenklar vad det egentligen innebär att läsa. Till stora delar har läsforskare nämligen enats om att läsning är en interaktiv process som
förutsätter att vi hela tiden både tar hjälp av det vi
ser och av våra förväntningar. Ibland styrs emellertid läsningen till övervägande del av läsaren,
ibland av texten. Lokaliseringsläsningen av webbtexter i jakten på vissa faktauppgifter om ett ämne
är till övervägande del läsarstyrd, dvs. top down,

medan den noggranna läsningen av en innehållstät
text i en uppslagsbok till stor del styrs av texten.
Men det är ändå naturligt att styrningen växlar vid
läsningen av en och samma text. Det är därför både
viktigt att kunna avkoda väl och uppmärksamma
grammatiska signaler och läsa aktivt och förståelseinriktat. Interaktiva modeller beskriver en läsprocess där innehållsliga ledtrådar registreras av
ögat och sänds till hjärnan. Studier av läsares ögonrörelser (Rayner & Pollatsek 1989) visar att ca 80
procent av alla innehållsord fixeras. Hjärnan anpassar den inkommande informationen till sådant
vi redan vet, vilket gör det möjligt för oss att formulera hypoteser om textinnehållet. Den fortsatta läsningen visar därefter om hypoteserna varit
riktiga.
Enligt denna bild av läsprocessen spelar gissandet för att förstå nya ord en mycket begränsad roll
vid effektiv läsning. Gissande tar nämligen alldeles för mycket tid. Om ordavkodningen emellertid inte fungerar särskilt väl, blir kontexten en kompenserande förståelsekraft (Perfetti 1985; Stanovich
1980; Stanovich 1986). Kontext kan här innebära
flera saker. Det kan dels röra sig om den globala
kontexten, dvs. det texten handlar om, dels den lokala kontexten, dvs. ett ords omedelbara omgivning.
Ju långsammare vi läser, desto mer måste vi m.a.o.
förlita oss till sammanhanget. Men gissandets betydelse för läsningen kan ändå lätt överdrivas. Visserligen är det viktigt att elever vänjer sig vid att
läsa en text utan att förstå allt – och att förståelse
oftast innebär något annat än att kunna översätta
varje ord. Gissandet leder emellertid ofta fel. Det
måste ha något att utgå från. För en del elever kan
gissandet dessutom fungera som en ursäkt för att
läsa hastigt och slarvigt så att förståelsen enbart
stannar på ytan. Gissande i kombination med ordbokskontroll är givetvis en effektiv strategi. Överlag måste dock gissandets del av läsningen sättas i
relation till vilket slags texter som läses och för vilka syften.
Ett interaktivt synsätt på läsning innebär att det
är både läsaren och texten som påverkar hur texten
läses, vilket kan synas självklart. För läsarens del
gäller det att ha en grundläggande läsförmåga på
modersmålet, en grundläggande språkförmåga,
inte minst ett basordförråd, och en vana vid att
läsa olika slags texter. Det gäller även att ha en viss
beredskap för att möta de svårigheter texten rymmer och en medvetenhet om läsning, dvs. en strategisk förmåga. Förkunskaper om textinnehållet
är också grundläggande. Viktiga textfaktorer gäller

innehållet, vokabulären, meningsbyggnaden (syntaxen), textstrukturen och genren. Hur texten
presenteras spelar också en roll: allt från typsnittet och textstorleken till omfånget samt om det
finns illustrationer.
En ytterligare konsekvens av det interaktiva synsättet är att det är omöjligt att beskriva en läsmodell. Samspelet mellan text och läsare kommer att
växla under läsningen och variera från text till text,
från läsare till läsare och från kontext till kontext.
Om vi lägger till sådana sociokulturella faktorer
som vi möter i en skolsituation är det uppenbart
att lärarens instruktioner och de eventuella uppgifter eleverna arbetar med före, under och efter
läsningen kommer att påverka deras läsning. Två
elever som läser samma text, läser den därför delvis olikartat. Den ene kanske låter läsintresset och
de egna associationerna och förutsägelserna styra
läsningen. Till stor del sker läsningen ”uppifrånoch-ner”. Läsningen styrs av läsaren, men impulserna kommer hela tiden från texten. När läsningen då och då stöter på motstånd, stannar eleven
upp och läser om något stycke. Kanske kontrolleras något ord eller uttryck i ordlistan. Plötsligt har
läsningen ändrat riktning: ”nerifrån-och-upp-läsningen” tar för tillfället över. Den andra eleven
läser i stället långsamt och detaljinriktat. Det rör
sig om en ord-för-ord-förståelse som till övervägande del tar omvägen via svenskan. I allt väsentligt
sker läsningen bottom up.

Läsning i ett sociokulturellt perspektiv
Enligt ett sociokulturellt synsätt kan det vi tror att
vi vet inte avlägsnas från de sociala och kulturella
kontexter inom vilka vi lär oss. Förståelse är därför alltid kontextbunden. Den måste relateras till
de skilda sociala och kulturella grupper vi ingår i.
Faktorer som ålder, klass, genus, etnicitet utgör
självklara hörnpelare i vår identitet, men vi tillhör
också andra grupper som kan vara lika betydelsefulla för hur vi förstår något. En hästtokig flicka
som läser en text om hästar applicerar ridskolekulturen på läsningen, medan samma flickas läsning av en äventyrsroman eller en insändare kanske präglas av helt andra erfarenheter och
sammanhang. Wallace (1992a) uttrycker det på
följande sätt:
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Man kan påstå att vi alla tillhör ett antal olika tolkningsgemenskaper …Vi delar sätt att tolka texter med
andra som tillhör samma sociala eller etniska grupp,
eller delar samma religion eller politiska uppfattningar. Det faktum att våra egna tolkningar aldrig helt
sammanfaller med andras hör ihop med att vi har en
stor uppsättning sociala identiteter. Då vi läser en
text kan en viss sådan identitet kontrollera vår förståelse. (Min översättning, s. 43)
Genom att vi ingår i olika tolkningsgemenskaper,
kan en grupp elever som läser en text därför bygga sin förståelse på delvis helt olika erfarenheter.
Den mångfalden vad det gäller sätten att förstå en
text bör komma till uttryck då elever samtalar och
skriver om sin läsning.
Det är också viktigt att tänka på att olika individer redan tidigt i livet utvecklar olika tankar om
läsning. Många barn omges av barnböcker och berättelser. De har föräldrar som regelbundet läser
för dem. Läsning och berättelser är självklara och
naturliga inslag i uppväxten. Barnen badar i texter och berättelser och socialiseras på så vis in i
den skriftspråkliga världen. När de väl börjar skolan finner de det oftast självklart att lära sig läsa –
i den mån de inte redan kan det. De behöver inte
övertygas om vikten av att läsa. Läsandet upplevs
inte som ett tvång.
För andra barn är läsandet inte lika självklart.
De har inte fått samma vägledning in i läsandet.
När de har observerat omgivningens sätt att förhålla sig till texter, har de kanske inte uppfattat
att läsning är något viktigt eller självklart. Läsning
framstår kanske snarare som något mödosamt som
man bara tar till när man måste. De barn och ungdomar som möter skolans texter med sådana föreställningar, får av förklarliga skäl svårt att lyckas.
Eftersom skolan bygger så stor del av allt lärande
på texter, kommer barn med en likgiltig eller negativ inställning till läsning på så vis att missgynnas. Detta gäller inte bara graden av meningsfullhet som individen tillmäter läsning. Det handlar
också om beredskapen att läsa och förstå på djupet:
”[E]levers förmåga att på egen hand hantera mening
och betydelse i de textbaserade verkligheter som skolans ämnen och verksamheter utgör, avgör i betydande utsträckning deras skolframgång, eftersom det är
just denna förmåga som räknas som lärande i institutionella sammanhang … i sin förlängning är detta en illustration av hur det meritokratiska samhäl98

let … arbetar. Färdigheter som alla besitter kan inte
fungera som en grund för en differentiering av alla
elever. Och en viktig komponent i differentieringen
är elevers förtrogenhet med, och villighet att engagera sig i, textbaserade verkligheter.” (Säljö 1997,
s. 355f.)
Det är därför viktigt att elever känner sig delaktiga i läsningen och finner mening i läsningen. Eleven måste betrakta sig som läsare och engageras av
texter och läsning. Vidare blir de signaler om texter
och läsning som eleven möter i skolan oerhört
viktiga för elevens möjligheter att lyckas. Läraren
i främmande språk måste brinna för texter och
läsning, och klassrummet måste ge möjligheter till
läsning. Det måste ständigt finnas chanser att läsa
utöver det gemensamma. Särskilt lässvaga barn och
ungdomar bör dessutom få chansen att uppleva
att texter även på främmande språk ibland kan få
läsas enbart för avkoppling. För dessa elever är det
förödande om all läsning är förenad med uppgiftstvång.
Lika viktigt är det att läsandet naturligt integreras med samtalande, lyssnande och skrivande
och att elever ständigt uppmuntras att ställa sina
egna frågor till det de läser. Ett aktivt förhållningssätt är A och O för deras förutsättningar att nå
under ytan i det de läser.
Då vi anlägger ett sociokulturellt synsätt på läsning betyder kontext delvis något annat än den globala och lokala kontext jag tidigare beskrev i anslutning till kognitivt präglade läsbeskrivningar.
Wallace (ibid.) skiljer mellan situationens kontext,
en institutionell kontext och en social kontext.
I situationens kontext möter vi texter just där de
är avsedda att förstås. Det kan röra sig om skylten
med ordet Restroom utanför en amerikansk restaurangtoalett eller menyn på samma restaurant. Men
det kan också gälla trafikinformation utmed Autobahn, tidsangivelser på Madrids flygplats eller biljettanvisningar för tunnelbaneresenärer i Paris.
Det är en annan sak att förstå sådana texter i ett
klassrum jämfört med deras autentiska sammanhang. Innebörden framgår till stor del genom sammanhanget.
Exemplen ovan präglas också av institutionell
kontext, dvs. hur myndigheter och institutioner vänder sig till en tänkt mottagare och i vilka syften.
Texter sänder olika signaler till mottagare. Skolbiblioteket eller datorsalen vars enda informationsskyltar uttrycker förbud av olika slag känns inte
särskilt välkomnande.

Texter präglas också av de värderingar, åsikter,
antaganden och normer som omfattas av olika
grupper i ett samhälle. Den sociala kontexten ger signaler om vad som av flertalet anses vara acceptabelt eller inte. En svensk som befinner sig någonstans på den engelska landsbygden reagerar över
alla skyltar som säger NO TRESPASSING. I England
kan ju nämligen en markägare förhindra andra
från att vandra över sina ägor. Den som är uppvuxen med allemansrätten finner detta märkligt.
Lika anmärkningsvärt är det att man i brittiska tidningar anger namnet på brottsmisstänkta personer.
Överförda till textläsningen på ett främmande
språk ger de tre kontexterna en möjlighet att synliggöra vilka värderingar som ligger bakom texterna. De ger oss även en chans att göra jämförelser
med svenska förhållanden.

Reader response
Som jag har nämnt fokuserar reader response samspelet mellan text och läsare. Innebörder finns
egentligen varken hos texten eller läsaren utan
uppstår i mötet mellan dem. Eftersom olika läsare
bidrar med en mängd skilda erfarenheter, kommer en text som läses av en grupp elever att förstås på delvis olika sätt. Iser (1978) beskriver detta
som att texter innehåller luckor som läsare fyller i
på olika vis. Det kan verka som om ifyllandet av
textluckor ger fritt spelrum för alla upptänkliga
läsningar. Men även om läsning har ett starkt subjektivt element, måste texten hela tiden finnas i
centrum. Läsaren får inte bara spegla sig i det lästa. Förståelsen kan fördjupas genom att man tar
del av andras läsningar. Det är därför viktigt att
läsningen leder till samtal och skrivande. Aidan
Chambers (1993) rekommenderar att textsamtal
inbegriper tre sharings: entusiasm (enthusiasms),
gåtor (puzzles) och beröringspunkter (connections).
Inom reader response möter vi också andra sätt
att beskriva läsning. I likhet med tanken om att
läsning innebär att vi fyller i texters luckor har beskrivningarna tydliga pedagogiska konsekvenser:

•
•
•
•

Vi skapar egna bilder av vad som sker
Vi förutser vad som kommer att hända
Vi ställer frågor till texten
Vi granskar, värderar och bedömer

➡
➡
➡
➡

Allt detta kan tillämpas på texter på ren nybörjarnivå. I Lundahl (1998) ger jag exempel på hur
luckorna, bilderna och förutsägelserna kan bilda
utgångspunkt för arbetet med två bilderböcker på
engelska.
Ytterligare ett sätt att beskriva läsning, åtminstone av berättelser, är att likna den vid en resa,
där det gäller att finna svar på några grundläggande frågor:
1.
2.
3.
4.

Var utspelar sig handlingen?
När utspelar sig handlingen?
Vem handlar berättelsen om?
Vad handlar berättelsen om?

Ju tidigare man har fått frågorna besvarade, desto
snabbare är man inne i texten. En del texter är
omedelbara och ger läsaren svar på alla fyra frågorna redan på första sidan, medan svaren dröjer
i andra texter. På så vis fungerar frågorna som en
viktig nyckel till valet av vilka böcker som ska läsas.
Tankegångarna från reader response innebär att
läsningen av texter på ett främmande språk bör
vara precis lika meningsskapande som läsningen
på modersmålet. Läsningens primära syfte kan
omöjligt bli språkträning. Den aktiva läsning och
det kreativa arbete som äger rum i anslutning till
läsningen inbegriper en språkanvändning som bör
nå utöver ett återberättande av en texts innehåll.
Det framgår inte minst då vi granskar hur reader
response-forskare beskriver olika förhållningssätt till
läsning.
Benton och Fox (1985) beskriver att läsare kan
vara frågande eller fogliga. Den frågande läsaren
ställer frågor till texten och formulerar hypoteser
om handlingen. Det rör sig om en aktiv läsning
som också innefattar möjligheten att ifrågasätta det
lästa. Den fogliga läsaren accepterar å andra sidan det som sägs. I bästa fall kan denna läsare absorberas av handlingen i en novell eller roman.
Men det handlar om extremer på ett kontinuum,
och en och samma läsare kan under läsningen av
en text skifta fokus beroende på sinnesstämning
eller andra faktorer. Vi kan alla känna igen hur vi
under läsningen plötsligt distraheras av något i vår

Vilka bilder?
Vad kommer att hända härnäst?
Vilka frågor?
Gjorde hon rätt? Vad skulle jag ha gjort?
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omgivning, drömmer oss bort eller plötsligt reagerar på något i texten.
Rosenblatt (1978) skiljer också mellan två sätt
att förhålla sig till läsning. Informationsinriktad läsning innebär att läsningen av t.ex. en nyhetsartikel ur en fransk dagstidning inriktas mot informationen i texten. Det är innehållet som blir resultatet
av läsningen. I estetisk läsning är i stället det som
händer under läsningen viktigast. Läsaren deltar i
texten genom att reagera på handlingen med stöd
av sina minnen, känslor och associationer.
Rosenblatt betonar att en läsare kan skifta mellan de två förhållningssätten under läsningen av
en text. Läsaren avgör var tonvikten hamnar. Men
om vi tänker på textanvändning i skolan påpekar
Rosenblatt risken för att de flesta texter läses på
samma vis, nämligen informationsinriktat. Överfört på läsningen av texter på främmande språk
innebär informationsinriktningen att elever arbetar mycket med detaljerad förståelse, t.ex. betydelsen av enskilda ord och översättning. Nyhets- eller
faktatexten läses likadant som dikten eller novellen. Genomgående fokuseras det yttre skeendet.
Läsförståelse blir en fråga om att kunna återberätta vad texter handlar om.
I stället bör läsningen av berättelser också inbegripa estetiska ansatser och betona olika elevers textmöten. Hur ser deras inre bilder ut? Hur
fyller eleverna ut textens tystnader? När elever genom samtal, skrivande och dramatiseringar får
uttrycka sina känslor och åsikter om det de har
läst, kommer de vidare att utmanas i sin språkanvändning jämfört med om läsningen enbart är
inriktad mot informationsnivån. I själva verket är
just en sådan språklig bearbetning lika viktig för förståelsen av faktatexter.
Olika elevers förhållningssätt till läsning kan
också diskuteras som en skillnad mellan ytläsning
och djupläsning, och då ser vi hur reader response
kan kopplas till ett sociokulturellt perspektiv på
läsning. (Säljö 1982) Ytläsning innebär ytförståelse. Läsningen stannar vid textens sakinnehåll. Läsaren är en passiv mottagare av textens innehåll
och bidrar inte med några egna erfarenheter, ifrågasätter inte något och drar inte några egna slutsatser. Genom sitt passiva förhållningssätt får eleven inte ut särskilt mycket av läsningen. Djupläsning
är omvänt en i bästa mening aktiv och skapande
läsning, där läsaren nyfiket frågar, ifrågasätter och
inser att innehållet också finns i det som inte uttrycks. Textens tystnader blir på så vis en del av
läsningen. I denna läsning genomskådas vidare
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textens struktur. Textens helhet framgår. Läsningen låses inte fast vid detaljerna som vid ytläsning.
Vilka ord man än använder för att beskriva olika förhållningssätt eller läsarpositioner, är det oerhört viktigt – då vi omsätter resonemangen på läsning på främmande språk – att elever förstår att
de som läsare påverkar vad de får ut av sin läsning.
Många elevers passivitet i förhållande till det de
läser beror med säkerhet på att de inte inser att
det är nödvändigt att de själva tillför texten något.
Kanske har de genom hur texter behandlats i skolan också vant sig vid ett passivt förhållningssätt.
Det har kanske bara rört sig om att besvara lärarens eller lärobokens frågor, inte om att ställa egna
frågor till det lästa. Gemensamt förda resonemang om läsning är därför centrala. De uppgifter och aktiviteter som äger rum i anslutning till
läsningen ger vidare viktiga signaler om hur elever nalkas en text. I likhet med vuxna är elever
taktiker. Hur lärarens förväntningar uppfattas
bestämmer till stor del elevens sätt att läsa och
förstå en text.

Författarens vägval
De läsarpositioner vi intar bestäms också av det vi
läser. Kramsch (1993) har visat hur en författare
påverkar läsarens sätt att läsa en text genom språkliga, innehållsliga och strukturella vägval. Författaren intar en position gentemot läsaren. Om vi
tänker oss att ett antal personer upplever samma
sak och sedan i skrift beskriver vad de upplevt,
kommer samtliga berättelser på olika sätt att skilja
sig åt. Ingen berättelse kommer att vara någon
annan helt lik. Här följer några skillnader:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilka ord används?
Hur ser meningsbyggnaden ut?
Vilken tidsform används?
I vilken ordning berättas skeendet?
Ur vilken synvinkel?
Väljs aktiv och/eller passiv form?
Förekommer dialog?
Vad finns med? Vad utelämnas?
Vad räknar författaren med att läsaren vet?
Vem vänder sig författaren till? Finns det en ’läsare i texten’?
• Vilken genre använder sig författaren av?
I djupare mening bygger alla texter på en författares antaganden, avsikter och avsedda mottaga-

re. Dessa behöver sällan formuleras. De bara finns
där och påverkar en texts utformning.
Vilka slags texter läser svenska elever då de lär
sig ett främmande språk? Är det brännbara texter
som lockar till reaktioner eller neutrala och utslätade berättelser som inte kan stöta någon? Exempel på det senare är de böcker som skrivits om
Rosa Parks, jämte Martin Luther King den amerikanska medborgarrättsrörelsens kanske mest kända person. 1955 vägrade hon finna sig i att svarta i
Montgomery, Alabama, förvisades till platserna
längst bak i stadens bussar. Hon häktades, vilket
ledde till att svarta ledda av Martin Luther King i
ett år bojkottade allt bussåkande i staden. Det blev
medborgarrättsrörelsens verkliga genombrott i
USA. Kohl (1995) har visat hur texterna om Rosa
Parks liv beskriver en trött och fattig svart sömmerska som på väg hem efter att ha handlat inte
orkade sätta sig på någon av de platser som anvisats för svarta. Ett sådant porträtt är oförargligt,
och Kohl menar att den utslätade och oförargliga
beskrivningen av Rosa Parks beror på att författare och förlag inte vill stöta sig med någon etnisk
grupp i det mångkulturella USA. En närmare
granskning av de verkliga förhållandena visar att
Rosa Parks var känd bland svarta i Montgomery
som aktivist och ledare och beundrad för sitt mod.
Hon var väl medveten om vad hennes agerande
kunde leda till. Bussbolagets intäkter kom till största delen från svarta, så bussbojkotten var planerad
och fick till följd att svarta och vita kunde åka buss
på lika villkor.
De olika sätten att beskriva Rosa Parks visar på
vikten av att elever och lärare resonerar om vilka
antaganden en text bygger på. Denna problematik har ibland ventilerats i samband med webbtexter. Men förment neutrala och politiskt korrekta
texter om andra länder och kulturer är lika intressanta att tala om. Eller är sådana texter alltför tråkiga att läsa? Bör inlärningen av främmande språk
till större del bygga på texter som väcker starka
reaktioner?

Kritisk läsning
En författares antaganden är särskilt besvärliga att
avslöja i webbtexter, där det ofta är svårt att reda
ut i vilket sammanhang texten skapades, vem som
skrev den och i vilket syfte. Wallace (1992b) betonar vikten av kritisk läsning. Sådan läsning innebär
ett ifrågasättande av texters ideologiska antagan-

den och påståenden, och härtill krävs texter som
provocerar. Kritisk läsning inbegriper även en kritisk medvetenhet om vad läsning innebär och insikter om texters kulturella dimensioner vad det
gäller både innehåll och språk. Vi behöver också
en metodik för att ta ställning till texters antaganden. Wallace (ibid.) föreslår följande frågor att
ställa till texter:
1.
2.
3.
4.
5.

Varför har författaren skrivit om detta ämne?
Hur har författaren skrivit om detta ämne?
På vilka andra sätt kan man skriva om ämnet?
Vem är det som skriver till vem?
Vad handlar texten om?

En mera omfattande och avancerad analysmodell
ryms i följande frågor (Butler & Keith 1999):
Bakom texten
1. Vilka antaganden och värderingar bygger texten på? Vilka åsikter och uppfattningar uttrycks?
2. Finns det motsägelser eller motsättningar i det
som sägs?
3. Vilka antaganden, värderingar, åsikter och uppfattningar tar du som läsare med dig till texten?
I texten
4. Med vilka ord och fraser uttrycks innehållet?
Är ordvalen könsneutrala? Hur talar flickor/
kvinnor jämfört med pojkar/män? Används förskönande omskrivningar? Används facktermer?
5. Vilka grammatiska val har gjorts?
6. Hur presenteras texten?
Kontext och andra texter
7. I vilket sammanhang är texten skriven? Uttrycks
något syfte? Vänder sig texten till någon särskild mottagare? Ur vilken synvinkel presenteras innehållet?
8. Finns det några tidsfaktorer att ta hänsyn till?
När skrevs texten? Tar författaren för givet att
läsaren har vissa bakgrundskunskaper?
9. Finns det anspelningar på andra texter i vid
bemärkelse (även filmer, sånger, TV-program…)?
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Sociala roller och maktstrukturer
10. Vilken roll ikläder sig författaren? Auktoritär/
Auktoritativ? Jämlik/jämställd?
11. Vilken roll tilldelas läsaren?
12. Vilka roller ges åt personer i texten? Vem är
aktiv/passiv? Finns det skillnader mellan hur
flickor/kvinnor beskrivs jämfört med pojkar/
män?

Kultur i skönlitteratur
Antaganden och värderingar kan också bli så tydliga att vi helt tar avstånd till en text. Kulturdimensioner i skönlitterära texter – vare sig det rör sig
om barn-, ungdoms- eller vuxenlitteratur – erbjuder därför både möjligheter och svårigheter beträffande vad vi kan ta med oss till läsningen och få
ut av den. Kramsch (1993) föreslår att kulturundervisning i främmande språk beaktar följande:
1. Ett interkulturellt synsätt. För att förstå andra
kulturer måste vi förstå våra egna kulturella synsätt och yttringar.*
2. En process som växer fram mellan individer.
Snarare än att betona kulturella fakta och beteendemönster bör vi betona de åsikter och
tankar som kommer till uttryck då ’vår egen’
kultur möter ’den andra’.

naderna mellan [olika] värderingar ... Men vi kan
inte lösa konflikten mellan skillnaderna.
(Min översättning, s. 228)
Vilka gränser det kan röra sig om ser vi tydligt i
Chandra (1995), en ungdomsroman av den brittiska författaren Frances Mary Hendry. Det är en
berättelse om en indisk flicka som vid elva års ålder av föräldrarna får veta att hon ska gifta sig med
en ung man från landsbygden. Chandra accepterar föräldrarnas val utan att tveka och hon tycker
också om den unge mannen. Han dör emellertid
kort efter bröllopet, och Chandra tvingas flytta till
svärföräldrarna, där hon genast inser att hon blivit deras slav. Hon förväntas tillbringa resten av
sitt liv i det lilla samhället och fungera som tjänare åt hennes avlidna makes familj. Romanen gestaltar spänningen mellan ett progressivt Indien,
där flickor har lika stora möjligheter som pojkar
att skaffa sig en utbildning och göra egna livsval,
och ett traditionsbundet land där flickor helt ska
underkasta sig mäns godtycke och där man hellre
sänder efter en präst än en läkare om någon är
sjuk. Här följer några av de övriga antaganden,
värderingar och traditioner som beskrivs i Chandra:

Kramsch menar också att det vi avser med interkulturell undervisning måste nyanseras. För henne handlar det mer om insikter om gränser än om
brobyggande:

• Man tror på horoskop/astrologi.
• Familjer betalar hemgift då döttrar gifter sig.
• Föräldrar bestämmer vem deras barn ska gifta
sig med.
• Det är naturligt att föräldrar slår sina barn.
• En kvinna måste lyda sin man.
• En kvinna tillhör en man: flickan tillhör pappan, den gifta kvinnan tillhör mannen, änkan
tillhör sonen.
• När hon väl gift sig, förlorar kvinnan sitt namn.
Maken kallar henne “my wife”, hennes barn kallar henne “mati”.
• En kvinnas utbildning är oväsentlig när hon väl
har gift sig.
• En änka kan inte gifta om sig.
• Det är en välsignelse att få en son, otur att få en
dotter.
• Den kast man tillhör avgör helt hur ens liv gestaltar sig.
• Det finns korruption överallt. Man kan inte ens
lita på polisen.

Vad vi borde eftersträva i tvärkulturell utbildning är
en djup förståelse av gränser snarare än om broar. Vi
kan undervisa om gränser, men vi kan inte undervisa om bron. Vi kan tala om och försöka förstå skill-

Men som jag nämnt finns det också positiva tecken på förändringar. Ett antal starka kvinnor och
män från olika kaster står för andra värderingar,
men dessa motbilder ter sig vid en hastig läsning

3. Kultur är skillnader. Ett målspråksland representeras inte av en kultur. Visserligen måste man
ibland tala om nationella särdrag, men det är
också viktigt att väga in faktorer som ålder, genus, etnicitet, social klass och regionala skillnader.
4. En bred kulturell ansats. Samarbete över ämnesgränserna berikar synsätten. Läsning av andra texter än de gängse språkundervisningstexterna ger en fylligare bild.
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marginella jämfört med allt det Chandra genomlider. Hur kommer en grupp niondeklassare med
engelska som främmande språk åt nyanserna? Om
så inte sker, kommer de sannolikt att lägga ifrån
sig boken med föreställningen om Indien som ett
konservativt land dit de aldrig vill åka. Hur når de
komplexiteten i att ungefär hälften av befolkningen i världens största demokrati är funktionella
analfabeter? I att det land som har flest engelsktalande människor i världen kan utbilda framstående vetenskapsmän och en stor andel av USA:s främsta datorexperter? I att könsfördelningen mellan
pojkar och flickor har hamnat i obalans eftersom
till och med fattiga gravida kvinnor genomgår ultraljud för att kunna abortera foster av kvinnligt
kön?
Av exemplen från Chandra ser vi att kultur också kan innehålla något obehagligt och svårt. Komplexiteten minskar inte av att det är en brittisk författare som beskriver indiska förhållanden. En
lärare som tänker låta sina elever läsa Chandra eller liknande böcker måste därför vara mycket klar
över sina syften och noga tänka igenom hur eleverna kan förstå bokens nyanser. Det måste också finnas en insikt om att flera av de värderingar och
traditioner som beskrivs ovan kan finnas bland
eleverna i det egna klassrummet. Läsningen kräver med andra ord mycket förberedelse och gärna ett samarbete med ämnet SO. Läsningen av
Chandra och arbetet kring Indien bör resultera i
att varje elev bär med sig nya bilder och föreställningar om landet och samtidigt kommer till insikt
om sina egna åsikter och utgångspunkter.

Olika texter, olika avsikter, olika
läsningar
I resonemangen om Chandra betonade jag vikten
av att vi vet varför vi läser en text. Avsikten med
läsningen kommer att påverka hur vi läser texten,
och läsarten bestäms i sin tur till stor del av textvalet. Det är en stor skillnad mellan att läsa en bok
för avkoppling eller att följa ett recept för att laga
paella. Skumläsning och lokaliseringsläsning skiljer sig
från intensivläsning och extensiv läsning. Det finns
en risk att läraren och elever skiljer sig åt i sina
uppfattningar om varför texter läses. Därför bör
läsningens avsikt synliggöras.
Eftersom en god läsare är flexibel och förmår
anpassa läsningen till situationen och texten, är
det betydelsefullt att elever som lär sig främman-

de språk kommer i kontakt med olika textgenrer
som ställer olika krav på läsningen. Läsningens
spännvidd framgår av följande tänkbara avsikter:
• Överlevnad, t.ex. varningstexten på medicinflaskan eller trafikskylten som säger BRIDGE
UNDER REPAIR
• Inlärning, t.ex. för att söka förstå något eller
lära sig något
• Följa instruktion, t.ex. recept eller manual
• Nöje
• Avkoppling
• Intryck, t.ex. för att avgöra om man vill läsa en
text eller om texten innehåller den information man är ute efter
• Kritiskt granska, t.ex. en reklamtext eller en
webbtext om ett kontroversiellt ämne
• Analysera, t.ex. en dikt eller en novell
• Svara på frågor
• Språkinlärning, t.ex. att lära sig nya ord, för att
översätta, identifiera grammatiska strukturer eller öva uttal
• Litterär upplevelse
Vilka av dessa avsikter bör finnas med vid läsningen på främmande språk? Att läsa för att lära sig
tyska gör man i skolan, men en sådan avsikt är inte
självklar i andra sammanhang. Språkinlärning får
inte uppfattas som den främsta anledningen till
att läsa. I så fall begränsas läsningen.
Vi bör också beakta skillnader mellan flickor
och pojkar. Vi vet att de skiljer sig åt i valet av texter, men det verkar också gälla sättet att läsa. Flickor läser oftare för nöjes skull jämfört med pojkar,
och de väljer gärna skönlitteratur, medan många
pojkar hellre läser sakprosa och om verklighetsnära ämnen. När det gäller hur de läser, visar det
sig att flickor ofta har en annan beredskap att göra
kopplingar mellan personerna i texten och sina
egna liv. Pojkar däremot läser handlingsinriktat.
De ser sig själva i texten, medan flickor finner texten i sig själva. (Sarland 1991; Barrs 1993) Flickors överlägsna förmåga att koppla det de läser till
sig själva och andra texter brukar uppskattas av
lärare som ser sådana kopplingar som exempel på
en god läs- och tolkningsförmåga.
Förmågan att göra kopplingar mellan det lästa
och andra texter och till sitt eget liv kan hänföras
till området lässtrategier. Det ska jag behandla härnäst.
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Lässtrategier och medvetenhet
Vad gör en läsare som förmår läsa en text, trots att
den bjuder på motstånd? Kan man lära sig att läsa
effektivare? Sådana frågor har resulterat i ett intresse för lässtrategier. Det finns dock ingen konsensus om hur strategier ska kategoriseras, och det
finns en tendens att blanda ihop färdigheter och
läsarter med strategier. Använder sig en pojke i
en femteklass av en strategi när han med ett finger markerar var han befinner sig i läsningen? Är
det en strategi att variera läshastigheten eller att
kunna urskilja det viktigaste i en text? Är man en
duktig strateg om man använder sig av sina förkunskaper?
En annan svårighet gäller om man ska skilja
mellan positiva och negativa lässtrategier. Eftersom
all läsning bör anpassas till texten och läsningens
syfte, föredrar många läsforskare att beskriva lässtrategier i neutrala termer (t.ex. Davies 1995). Ett
ytterligare dilemma gäller om strategier är medvetna och/eller omedvetna processer. Davies
(ibid.) menar att många av de processer som läsare använder sig av är omedvetna. Det är först då
man förväntas redovisa sina tankar eller åtgärder
som man egentligen blir medveten om dem. Barnett (1989) har sammanfattat några av svårigheterna på följande sätt:
Användningen av lässtrategier varierar otvivelaktigt
från läsare till läsare, och hos en enskild läsare beroende på texten och läsarens avsikt, entusiasm, språkförmåga, förkunskaper, tillgång till tid och benägenhet att vilja gissa. Olika individer har olika sätt att
nalkas en och samma text; man läser på ett sätt när
man är trött och på ett annat när man redan känner
till mycket om en texts innehåll. (Min översättning,
s. 107)
Davies (1995) föreslår följande fem lässtrategityper:
1) Kontroll av läsningen genom medvetna eller
omedvetna observerbara handlingar, t.ex. omläsning, pauser, markering med finger, ordboksanvändning, anpassning av hastigheten, överstrykning och anteckningar.
2) Övervakning av läsningen genom att medvetet
söka förståelse, t.ex. formulera hypoteser, korrigera fel, uttrycka läsmål, planera och utvärdera
läsningen.
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3) Interaktion med texten genom att ställa frågor
till texten, sammanfatta, översätta och försöka läsa
mellan raderna.
4) Användning av textinformation genom att uppmärksamma språkliga signaler, t.ex. gissande av
ords betydelse och granskning av ordval.
5) Användning av bakgrundskunskaper, t.ex. sina
personliga erfarenheter, kunskaper om världen
och läsning av andra texter.
Denna indelning innebär att lässtrategier inbegriper sådant som problemlösning, dvs. vad man kan
göra då man stöter på hinder i läsningen, effektivisering av läsningen, dvs. åtgärder för att läsa noggrannare och få ut mer av läsningen samt ökad
medvetenhet om läsningen möjligheter.
Det finns också delade meningar om i vilken
utsträckning lässtrategier kan och bör läras ut, men
detta beror till stor del på vad man menar med att
“lära ut”. Som en del av STRIMS lade Tornberg
(1997) märke till hur flera av hennes gymnasieelever i tyska var alltför textbundna. De tragglade
sig genom texter, så att läsningen blev en fråga
om avkodning och översättning. Eftersom de framför allt var dåliga på att utnyttja sina bakgrundskunskaper, inledde Tornberg ett arbete där eleverna vande sig vid att använda sina förkunskaper
samt av bilder, rubriker och sammanhang. Med
utgångspunkt från detta försök och andra STRIMSundersökningar om lässtrategier i engelska, franska och spanska drar Tornberg följande slutsatser:
Ett viktigt led i undervisningen är att göra eleverna
medvetna om vad läsförståelse innebär och att en strategisk användning av deras olika förkunskaper kan
göra deras läsning effektivare. Att elever kan lära sig
läsa effektivt har vi belägg för i våra undersökningar. De elever som fått träning i att använda goda
lässtrategier antar med tiden ett alltmer kognitivt förhållningssätt till sin läsning. (s. 676)
Nyckelordet här är medvetenhet, även om det återigen förtjänar påpekas att det är en sak att inför
sin lärare beskriva vad man gör då man läser och en
helt annan att på egen hand tillämpa strategierna
vid läsningen av olika texter. Många lärare och
forskare betonar ändå vikten av samtal och olika
medvetandehöjande aktiviteter i anslutning till
läsningen (t.ex. Sarig 1987 och Persson 1994). Det
kan handla om att elever vänjer sig vid att planera

läsningen, formulera läsmål, tydliggöra syftet med
läsningen, uttala hypoteser om en text, beskriva
sin läsning och utvärdera den.
Sinclair (1996) föreslår följande medvetandehöjande frågor:

6.
•
•
•

Planering: hur planerar du din läsning?
Var hittar du texter att läsa?
Hur för du anteckningar om det du läser?
Vem talar du med om det du har läst?

(Min översättning, s. 147)
1. Attityder: vad tycker du om läsning?
• Vad anser du om att läsa på ditt eget språk?
Varför?
• Vad anser du om att läsa på engelska [tyska,
franska, spanska]? Varför?
• Vad för slags texter tycker du om att läsa på ditt
eget språk?
• Vad för slags texter tycker du om att läsa på
engelska?
2. Kunskaper: vad vet du om läsning?
• Vad vet du om läsning på engelska [tyska, franska, spanska]?
• Vad vet du om kursplanen i engelska [tyska,
franska, spanska]?
• Vad vet du om de texter och författare du kommer att läsa?
• Vad vet du om vad som förväntas av dig?
3. Självvärdering: hur bra är du på att läsa?
• Vad har du läst på engelska [tyska, franska, spanska] denna vecka?
• Hur mycket har du läst på engelska [tyska, franska, spanska]?
• Hur många olika slags texter har du läst på
engelska [tyska, franska, spanska]?
• Hur bra anser du att du har förstått de texter
du läst?
4. Mål: vad vill/behöver du göra?
• Vad behöver du göra för att förbättra din förmåga att läsa på engelska [tyska, franska, spanska]?
• Vad kan du göra för att bättre tycka om det du
läser på engelska [tyska, franska, spanska]?
• Vad måste du göra för att få fler tillfällen att
läsa på engelska [tyska, franska, spanska]?
• Hur ser dina läsplaner ut för de närmsta veckorna?
5.
•
•
•
•

Strategier: hur föredrar du att läsa?
Vad tycker du om att läsa?
När tycker du om att läsa?
Hur länge brukar du läsa?
I vilken miljö tycker du bäst om att läsa?

Läsförståelse
Läsningens självklara mål är förståelse, men förståelse kan vara allt från vad vi får ut av ett hastigt
ögnande av en text till känslan av ett närmast totalt uppgående i en berättelse. Tidigare har jag
nämnt risken för att förståelse stannar på en ordför-ord-nivå. Jag har också påpekat att läsningen
bör leda till en förståelse som rymmer mer än återberättande och översättning. Det gäller till och
med läsningen av den enklaste text på franska eller tyska. Även den unga läsaren måste kunna läsa
och dra egna slutsatser, göra jämförelser med andra berättelser, se vad som är viktigast och göra ett
urval av information samt fundera över läsningen. Det är vidare inte bara noveller och dikter som
kräver inlevelse: läsningen av faktatexter bör också inbegripa ett personligt tilltal och ett engagemang. All läsning bör kännas angelägen och upplevas som meningsfull.
Som jag också har nämnt måste all läsning vara
meningsskapande, för textförståelse rör sig inte
om att innebörder i texten når läsaren. I stället
skapas förståelse i mötet mellan läsaren och texten. Enligt ett interaktivt synsätt måste läsaren
aktivt tillföra så mycket som möjligt av sin förståelsearsenal, bl.a. sina språkkunskaper och bakgrundskunskaper. Texten bör samtidigt ha ett
innehåll, ett språk och en struktur som läsaren kan
tillgodogöra sig. Det är inte fråga om att finna en
jämvikt mellan läsaren och texten, för som vi har
sett kommer samspelet mellan läsaren och texten
variera vid läsningen av en och samma text. Men
vi kan inte sätta Joseph Conrads Heart of Darkness i
händerna på en sjundeklassare. Det är viktigt att
både väga in valet av texter och läsarens utgångsläge.
Om en elev misslyckas med att läsa och förstå
en text kan det bl.a. förklaras på en rad olika sätt:
med felaktigt textval, dålig läsvana, bristfälligt ordförråd, otillräckliga bakgrundskunskaper (t.ex. om
innehåll och textstruktur), begränsad strategisk
förmåga, t.ex. en oförmåga att använda sig av bakgrundskunskaper. Men vi har också sett att en bris105

tande förståelse kan sökas i ett passivt förhållningssätt till läsning eller i att eleven uppfattar att läsningens hela avsikt är språkinlärning. I så fall är
det inte att undra på om läsförståelsen stannar på
ytan. Ytförståelse kan givetvis också sökas i vad eleven fått i uppgift att göra med texten. Man behöver inte söka med ljus och lykta efter läroboksuppgifter som enbart efterfrågar en förståelse som
begränsas till ett återberättande. Om elever misslyckas att förstå en text, kan det också bero på att
de inte har fått tillräckligt med stöd att komma
igång med texten. Läraren har en viktig uppgift
när det gäller att väcka intresse, uppmuntra och
med hjälp av olika stödstrukturer (se Lundahl 1998)
bana väg för en förståelseinriktad läsning. Lika viktigt är det att man tar stöd av sina kamrater. Förståelse är inte individens ensak. Den utvecklas genom det samarbete som äger rum i klassrummet.
Bakgrundskunskapernas betydelse för förståelse har i den kognitionsinriktade läsforskningen
vanligen förklarats med hjälp av scheman. Enligt
schemateori kan vi bara förstå något om vi kan
relatera det till vad vi redan vet. Scheman är tankestrukturer eller inre kartor som hjälper oss att förstå nya sammanhang. Våra tidigare erfarenheter
och kunskaper finns lagrade i sådana scheman av
olika slag, t.ex. innehållsscheman och genrescheman
eller formella scheman (Wallace 1992a). När vi stöter på ny information eller en ny textstruktur finns
det en risk för att vi avvisar den. Vi har ju inte stött
på innehållet eller textgenren tidigare. Men det
finns också en chans att vi utvidgar våra scheman.
De inre kartorna byggs därför ständigt och förändras. För att kunna ge sina elever rätt förståelsestöd, måste läraren bilda sig en uppfattning om
hur varje elevs inre karta ser ut.
Även om scheman har fungerat som ett närmast obligatoriskt inslag för att förklara läsförståelse, har deras roll på senare år kraftigt ifrågasatts.
Urquhart och Weir (1998) menar att detta bl.a.
beror på svårigheten att påvisa att scheman fungerar som tankestrukturer med förmågan att anpassa sig och ändra form allteftersom ny information tillkommer. Hur kan en struktur eller mall
kontinuerligt förändras? Det går heller inte att
belägga hur scheman egentligen ser ut. Vilket
innehåll har ett schema över genren fantasy-litteratur? Vidare påpekar Urquhart och Weir svårigheten i att scheman aktiveras eller tillägnas vid läsningen av en text. Hur fungerar egentligen sådana
processer? För att scheman ska kunna användas i
resonemangen om förståelse bör de ha viss stabili106

tet och delas av många andra. Men invändningarna mot schemateori innebär inte att bakgrundskunskapernas betydelse för läsförståelse bör tonas
ner. Invändningarna gäller sättet att beskriva bakgrundskunskapernas karaktär.
Protherough (1983) har föreslagit att förståelse kan beskrivas i form av ett spektrum. I den ena
änden har vi det som alla som läser texten kan se.
I den andra änden finner vi helt personliga associationer. Det gäller sådant som bara vi kan se,
exempelvis när vi läser in något bara vi har upplevt. Däremellan finner vi sådant som alla läsare
kan sluta sig till, även om det inte sägs rent ut. Där
finns också gemensamma associationer. De är kulturbetingade och innebär att en grupp individer
associerar på ett likartat sätt, eftersom de ingår i
samma tolkningsgemenskap. Om vi lägger till Rosenblatts distinktion mellan informationsinriktad respektive estetisk läsning och tanken att elever först
utmanas i sin läsning när de tränger under textens yta, får vi följande figur:
Fakta

Tydliga
slutsatser

Gemensamma
associationer

Personliga
associationer

Informationsbaserad läsning

Kreativ läsning

• återberätta
• förstå detaljer
• förstå det yttre skeendet

• dra egna slutsatser
• förutse
• göra jämförelser
• skapa något eget
• kritiskt bedöma
• ställa egna frågor

Ett problem med figuren är att kreativ läsning
framstår som ’bättre’ än informationsbaserad läsning. Men informationsinriktad läsning är snarare en förutsättning för en djupare textförståelse.
De två lässätten kompletterar därför varandra.
Uppställningen tydliggör ändå risken av att läsningen enbart stannar vid det som alla kan se. Samtal om sådan läsning blir inte särskilt intressanta.
Vi får också tydligt syn på det som är undersökande arbetsformers gissel, nämligen att elever bara
återger vad de har läst. När läsandet endast resulterar i uppläsning, återberättande och avskrifter
förblir textinformationen information. Först när
en texts innehåll bearbetas kan vi tala om en förståelse värd namnet. Den bearbetningen förutsätter att vi har rejält med kunskaper att bidra med.
Följande modell, som på engelska benämns
reciprocal teaching, syftar till att ge elever stöd i deras
läsning och hjälpa dem till en fördjupad textför-

ståelse. (Palincsar & Brown 1985) Modellen används vanligen på faktatexter. Först modelleras tillvägagångssättet genom en dialog mellan lärare och
elever om en texts olika avsnitt. Läraren och elever turas om att fungera som lärare i detta samtal.
Genom att de olika stegen så tydligt visas upp, är
avsikten att eleverna sedan ska kunna tillämpa samma strategier gruppvis på andra texter – men också givetvis då de läser texter på egen hand. Stegen
behöver nödvändigtvis inte komma i följande ordning:
1. Klargöra: försöka förstå textens fokus. Här kan
läraren visa att det finns flera möjliga orsaker
till att man stöter på förståelsehinder. Det kan
handla om nya ord, begreppsförståelse eller tillämpningen av olika lässtrategier, t.ex. använda ordbok eller läsa om.
2. Fråga: ställa frågor för att försöka förstå textinnehållet. Genom att ställa egna frågor på en
text, visar elever vad de uppfattar vara relevant
att fråga om. Då de formulerar frågor på innehållet bearbetar de innehållet. När de försöker
besvara de egna frågorna nalkas de textinnehållet på ett aktivt sätt.
3. Sammanfatta: välja ut det viktigaste och sålla
bort det oväsentliga. Genom denna urvalsprocess visar eleverna att de kan bortse från alla
detaljer och förstå helheten.
4. Förutse: formulera hypoteser om vad texten
kommer att handla om härnäst. Här måste
eleverna utgå från det de redan läst. Genom
hypoteserna bygger de en bro mellan det gamla och det nya innehållet. Om hypoteserna utgår från artikelrubrikerna, lär sig eleverna ett
effektivt sätt att läsa faktatexter.

Diskussionsfrågor
1. Utgör textläsning verkligen språkinlärningens
bas? Hur ser alternativet ut? Hur kan man som
lärare hjälpa elever med läs-och skrivsvårigheter?
2. I min artikel resonerar jag på olika sätt om läsning och förståelse. Vilka beskrivningar kommer
närmast din egen skolverklighet? Vilka upplever
du som avlägsna från din språkundervisning? På
vilket sätt?
3. Att titta igenom ordlistan före läsningen är ett
ineffektivt sätt att nalkas en text. Det hjälper inte
elever att förstå texten bättre. Vad kan läraren i
stället göra för att hjälpa elever in i texten?
4. Vad kan läraren göra för att ge stöd åt en elev
som läser texter på ord-för-ord-nivån?
5. En del elever klarar av att läsa övergripande
och använda sig av sina bakgrundskunskaper men
de läser slarvigt och hastigt. Vad kan läraren göra
för att få dessa elever att läsa noggrannare? Att
bli aktivare i sitt förhållningssätt till läsning?
6. Kramsch hävdar att vi som språklärare gör klokare i att fokusera (kulturella) gränser snarare än
broar. Hon menar att vi kan försöka nå en ökad
förståelse för andras värderingar, men vi kan inte
”lösa konflikterna mellan skillnaderna”. Har hon
rätt? I vilken utsträckning brukar du resonera med
dina elever om de antaganden texter verkar bygga på?
7. Vad anser du om att använda texter med ett
provocerande innehåll? Skulle du kunna tänka dig
att låta dina elever läsa Chandra? Varför? Varför
inte?

Författarpresentation

Lästips

Bo Lundahl har en bakgrund som lärare i engelska och svenska från grundskolan och gymnasiet.
Sedan ett antal år arbetar han som lärare i engelska vid Lärarutbildningen i Malmö, där han undervisar i språkdidaktik. Han har arbetat mycket
med fortbildning där han haft förmånen att i olika nätverk samarbeta med ett stort antal lärare från
de tidiga skolåren upp till gymnasiet och komvux.

Språkvetenskapliga perspektiv på läsning med en
betoning av kognitiva ansatser finner man i Introducing Reading av Davies och Reading in a Second
Language: Process, Product and Practice av Urquhart
och Weir. Second Language Vocabulary Acqusition,
utgiven av Coady och Huckin (Cambridge University Press 1997) innehåller flera värdefulla bidrag
inom området läsning och ordinlärning. Westhoff
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skriver om lässtrategier i Fertigheit Lesen (Langenscheidt 1997). Förhållandet mellan input och
inlärning behandlas av Gass i Input, Interaction and
the Second Language Learner, men det bör påpekas
att hon inte behandlar läsning utan koncentrerar
sig på muntliga kontexter.
I Reading av Wallace och Context and Culture in
Language Teaching av Kramsch presenteras läsning
ur sociokulturell synvinkel. Den självklara svenska
boken på området, även om den bara delvis behandlar läsning, är Säljös Lärande i praktiken. Ett
sociokulturellt perspektiv (Prisma 2000).
Det finns en uppsjö böcker om litteraturundervisning. Reading Across Cultures, utgiven av Rogers
och Soter (NCTE 1997) innehåller flera artiklar
om reader response och läsning och kultur. Language,
Literature and the Learner, utgiven av Carter och
McRae (Longman 1996), är också en bred bok
inom samma område. I Through Whose Eyes? (Trentham Books 1992) redogör den sydafrikanska författarinnan Beverley Naidoo för ett spännande
projekt där brittiska medelklasselever utmanades
i sina uppfattningar då de läste böcker med mångkulturella perspektiv.
Läsning på webben, dvs. av hypertext, behandlas av Svedjedal i The Literary Web (Kungliga Biblioteket 2000).
Min egen Läsa på främmande språk (1998) är ett
försök att åstadkomma en syntes av de olika perspektiven ovan. I den ger jag också många metodiska exempel på hur särskilt autentiska texter kan
användas. Det rör sig enbart om engelskspråkiga
exempel.
Extensive Reading in the Second Language Classroom av Day och Bamford (Cambridge University
Press 1998) visar hur man kan organisera elevers
extensiva läsning.
I Communication in the modern languages classroom
(Council of Europe Press 1991) ger Sheils många
exempel på hur texter på franska och tyska kan
användas. Men det handlar här om läsning som
språkträning.
Andrew Wrights Storytelling With Children (Oxford University Press 1995) visar hur man kan använda berättelser i den tidiga språkinlärningen.
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Skrivprocessen och främmande språk
Lennart Björk

Vad har undervisning i främmande språk med
skrivprocessen att göra? Man kan ge både teoretiska och metodologiska svar på den frågan. Artikeln här består av tre huvudavsnitt: det första sätter in skrivprocessen i ett allmänt språk- och
kunskapsperspektiv för att förklara varför en medveten inriktning på själva skrivprocessen stöder
såväl språkutveckling i allmänhet som förbättring
av den skrivförmåga som kursplanerna beskriver.
Det andra avsnittet tar upp frågan hur? och diskuterar olika steg i skrivprocessen. Det tredje avsnittet resonerar kring vilka slags texter som kan eller
bör ingå i skrivundervisning i främmande språk.
Att göra denna framställning lika relevant för
alla stadier och samtliga främmande språk samtidigt är inte möjligt. De teoretiska inslagen är allmängiltiga, men den praktiska tillämpningen kräver den kunskap som endast den individuelle
läraren kan ha om sina egna elevgruppers ålder
och kunskapsnivå.

I. Synsätt
När vi talar om skrivprocessen i undervisningen i
främmande språk är det viktigt att först se den i
ett bredare perspektiv, även om detta måste ske
kortfattat. Låt oss börja med insikten att skrivandet
– generellt – har en speciell roll i all språk- och kunskapsutveckling. Denna insikt är inte ny, men det
kan vara viktigt att påminna om den just när det
gäller språkundervisning, för den är del av den
holistiska språk- och kunskapssyn som vuxit fram
de senaste decennierna (Dysthe 1996: 46-94; Björk
& Blomstrand 1999: 13-33).
Denna helhetssyn på språk och kunskap exemplifieras ovanligt tydligt – både teoretiskt och praktiskt – i den skrivundervisning som sätter skrivprocessen i fokus, och som är allmänt känd som den
processorienterade skrivundervisningen. Den bygger
bl.a. på insikten att kunskap är – i huvudsak – språklig; dvs. den individuelle elevens kunskap är vad
eleven kan formulera med egna ord. Denna kunskapssyn poängterar alltså att eleven konstruerar sin kunskap genom sin språkanvändning (Dysthe 1993:
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97-100). Just skrivandet blir i detta sammanhang
ett speciellt användbart verktyg, eftersom det synliggör tänkandet.
En annan viktig del av denna allmänna språkoch kunskapssyn är dess allt starkare betoning av
samspelet mellan kognitiva (mentala) och sociala
processer i allt lärande. Under drygt ett årtionde
har den tidigare tonvikten på kognitiva processer
(som t. ex. hos skrivpedagogerna och kognitionsforskarna Linda Flower och John Hayes, 1981) modifierats, och allt större uppmärksamhet har fästs
vid individens samspel med sin omgivning – dvs.
på det dialogiska samspelet mellan eleven och hans
eller hennes omgivning (Dysthe 1996: 49-50). Som
vi skall se nedan, lyfts denna dialog fram i den processorienterade skrivundervisningen, både i elevsamverkan och i lärarens respons på elevtexter.
Hur den ovan grovt skisserade utvecklingen av
språk- och kunskapssynen under de senaste årtiondena medfört en förskjutning av perspektivet
på skrivandets generella roll i skolan kan visas i
följande modell (fig. 1; Björk & Blomstrand 1999:
15). Den övre delen av modellen antyder hur den
traditionella synen (”traditionell” är förstås en förenklande paraplyterm som täcker ett brett spektrum av synsätt och metoder) har sett skrivandet
först och främst som ett provredskap. Den sedvanliga användningen har varit att testa elevernas språkkunskaper, och det har då i allmänhet skett inom
en mer atomistisk syn på språket som kod: dvs. språket har indelats i – och testats som – mindre beståndsdelar såsom vokabulär och speciella grammatiska konstruktioner. Den undre delen belyser
sedan hur skrivandet givetvis fortfarande kvarstår
som ett provredskap i vissa situationer, men vad
som framhålls är skrivandets roll som tankeredskap
i olika mentala processer – verbalisering/synliggörande, upptäckande, förståelse, inlärning och
kommunikation:

traditionell och/eller atomistisk syn
KOD
(stavning, interpunktion, grammatik)

ÄMNESKUNSKAPER
(faktaprov i olika skolämnen)

Provredskap

SKRIVANDE
Provredskap

REDSKAP I TANKEPROCESSER
för
verbalisering/synliggörande

upptäckande

inlärning

förståelse

kommunikation

processorienterad och/eller holistisk syn

Modellen ovan fokuserar nu enbart skrivandets roll
i språk- och kunskapsutvecklingen. Det är därför
viktigt att samtidigt framhålla att den processinriktade skrivundervisningen har en helhetssyn på
språkanvändningen. Den omfattar således inte
bara skrivande utan även läsning, lyssnande och
talande, såsom framgår av den mer praktiskt inriktade och detaljerade redogörelsen nedan. Därtill kommer dess betoning av det faktum att olika
språkliga syften sammanfaller med olika tankeprocesser – dvs. utvecklingen av språklig kompetens och
kritiskt tänkande är oskiljaktiga. Det kan inte nog
poängteras att det är i en sådan holistisk syn på,
och användning av, språkresurserna som elever
bäst utvecklar såväl sin generella språkförmåga
som sitt skrivande. Det bör kanske tilläggas att
denna helhetssyn också omfattar grammatik.
Men låt oss återgå till själva modellen och upprepa en särskild aspekt på skrivandet som tankeredskap, och som bör poängteras i all språkinlärning, nämligen att skrivandet synliggör tänkandet.
När vi har skrivit ner våra tankar på papperet eller
på bildskärmen, kan vi betrakta dem, utveckla, kor-

rigera, ta bort, och/eller sätta tillbaka dem. I jämförelse med den flyktiga tanken och det kortvariga talet, är det skrivna ordet mer bestående och
underlättar därför reflektion över och bearbetning av
det tänkta – och vad som inte är minst viktigt för
språkinlärning – den något mer långsamma språkanvändning som sker i skrivandet nästintill tvingar fram en större uppmärksamhet på språkliga aspekter.
Modellen betonar också skrivandets roll som
tankeredskap för inlärning, upptäckande och förståelse. Dessa processer gäller givetvis inte bara skrivande som kommunikation med andra utan i lika
hög grad elevens egna, helt privata tankeverkstad:
eleven kan skriva informellt för sig själv för att verbalisera tankar och känslor, för att upptäcka och
förklara något för sig själv. Sådant informellt skrivande har en del elever länge ägnat sig åt i traditionellt dagboksskrivande givetvis, men vad jag
främst åsyftar här är olika slags informellt skrivande som kan ingå i undervisnings- och inlärningsprocesser i alla ämnen. Det är detta sorts informella skrivande som den kända amerikanska
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skrivpedagogen Linda Flower kallar ”Writer-based
writing” (1981: 21), dvs. ”skribent”- eller ”jagorienterat” skrivande. Dess syfte är alltså primärt att utforska, och reflektera över, det egna tänkandet och
känslolivet, med jaget som mottagare.
Det jagorienterade skrivandet är en av två huvudkategorier av skrivande som Flower identifierar. Den andra kategorin kallar hon ”Reader-based writing”, alltså ”läsarorienterat” skrivande, vars
syfte är kommunikation mellan individer. För enkelhets skull kallar jag detta skrivande kommunikativt
eller formellt skrivande i fortsättningen (även om
det informella, privata skrivandet också är kommunikativt, med jaget som mottagare). Gränserna mellan de två kategorierna är förstås flytande,
alltifrån det mycket privata och jagorienterade till
det mer formellt och renodlat kommunicerande.
I den här framställningen fokuserar jag det sistnämnda – vilket också kursplanerna lyfter fram i
sina målbeskrivningar – men refererar också till
det informella och jagorienterade, vars betydelse
inte bör underskattas.
I skolsammanhang är båda dessa sorters skrivande komplicerade att förverkliga. Traditionellt
har det informella jagskrivandet spelat en mycket
blygsam roll, och det mer formella har, särskilt i
främmande språk, huvudsakligen varit begränsat
till läraren som läsare/mottagare. Det informella
skrivandet är på frammarsch i olika ämnen, och
en del praktiska uppslag ges nedan. Vad gäller det
kommunikativa skrivandet är det svårt att finna
läsare utanför klassrummet. Men betydelsen av
denna svårighet kan överdrivas. Det hävdas ofta
att ”skolskrivande” inte är autentiskt. Vi får dock
inte glömma att kamrater och lärare torde vara
en elevs mest reella verkliga personer, i varje fall
utanför familjen. Att skriva med dem som mottagare är därför inte meningslöst, och att avfärda
skrivande med dem som – identifierade – mottagare som ”icke-autentiskt” är därför att begränsa
betydelsen av begreppet autentiskt väl snävt. Men
jag kursiverar identifierade för att betona att allt
kommunikativt skrivande kräver identifierade
mottagare, dvs. att skribenterna är medvetna om
vem mottagen är. Eleverna behöver alltså hjälp
med att förbättra sin mottagarmedvetenhet, vare sig
mottagaren är innanför eller utanför klassrummet.
Jag återkommer till denna problematik i en diskussion av begreppen texttyp och genrer nedan.
Innan vi går vidare till de metodiska aspekterna av skrivundervisningen bör ett par skäl för större uppmärksamhet av skrivundervisningen i främ112 * Se Ulla Brodow s 122

mande språk nämnas. Det första är att den allmänna språk- och kunskapssyn som jag kortfattat berört ovan vid första anblicken kan förefalla vara
mest relevant för modersmålet. Men skillnaderna
både i inlärningsprocesser och användning av
modersmålet och främmande språk kan överdrivas. Det finns nämligen också stora likheter: ”research confirms that the linguistic and cognitive
processes of second language learning in children are in general similar to first language processes” (Brown 1987: 52; Malmberg 1990:32). Dessutom kommer främmande språk i och med en
ökande internationalisering att spela en allt större roll i individers begreppsbildning och förmåga
att klara sig i arbetslivet och berika sitt privatliv. Ju
större krav som ställs på kommunikativ kompetens
i ett främmande språk, dvs. att kunna använda
språket för olika syften i olika sammanhang, desto
större blir likheterna mellan kraven på modersmålet och det främmande språket. Engelskan har
i detta sammanhang nått ett mellanstadium; från
att ha setts som ett främmande språk ses det numera som ett andra språk i Sverige. I Kursplaner
2000 framhålls för övrigt att undervisningen i engelska ”skall … leda till att språket blir ett redskap
för lärande inom olika kunskapsområden”; i avsnittet ”Ämnets syfte” vidgas perspektivet ytterligare: ”Förmåga att använda engelska är nödvändig vid studier, vid resor i andra länder och för
sociala och yrkesmässiga internationella kontakter av olika slag”.
Ett annat viktigt skäl att uppmärksamma just
skrivandet i språkanvändningen är den informationstekniska revolutionen*, som kommer att ställa
nya krav på språkkompetens hos framtidens arbetstagare och samhällsmedborgare. Naturligtvis kommer förmågan att kommunicera muntligt fortfarande att vara viktig, men vi får inte glömma att
det är genom det skrivna ordet som datorkommunikation huvudsakligen sker. Detta faktum medför ökande krav på förmågan att såväl tolka som
att skriva texter: ”Den moderna informationsteknologin bygger … på skriften som medierande
redskap – den är i stor utsträckning en uppsättning tekniker för att skapa, sprida och använda
texter i olika situationer och för olika syften” (Säljö 2000:157). Samhällets kommande krav på språkkompetens i detta sammanhang behandlas också
i några tankeväckande artiklar av experter på utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor i På Väg
(1999).

Skrivandet i språkundervisningen förtjänar följaktligen uppmärksamhet av flera anledningar. Låt
oss därför nu se lite närmare på en typ av skrivundervisning som bygger på det synsätt som i jag i all
korthet redovisat ovan. Den kallas allmänt den
processorienterade skrivundervisningen och dess fokus är skrivprocessen (även om – för att upprepa –
läsande, lyssnande, talande och skrivande stöder
varandra under arbetets gång).

II. Metodiska konsekvenser av ett
processorienterat synsätt
Avsikten med föregående avsnitt har varit att teckna några av huvudlinjerna i det förhållningssätt som
karakteriserar den processorienterade skrivundervisningen. Därmed har jag också velat fästa uppmärksamheten på det faktum att denna skrivpedagogik inte består av en identifierbar metod med
ett visst antal steg som måste följas i viss ordning.
Processorienterad skrivundervisning skall i ett
metodologiskt sammanhang förstås som en paraplyterm för en rad olika metoder eller strategier
som har ett gemensamt, allmänt förhållningssätt till
språk och skrivande.
Den metodologiska modell som presenteras
nedan är därför bara en av flera möjliga modeller.
Den är ett försök att åskådliggöra och konkretisera den komplexa skrivprocessen för undervisningsändamål. Den har det gemensamt med andra modeller att den fokuserar de olika steg som kan ingå
i skrivprocessen.
Som beskrivningen av dessa steg eller moment
visar, är skillnaden mellan den processorienterade och den traditionella skrivundervisningen påtaglig. I främmande språk har skrivande traditionellt i huvudsak bestått av översättningsövningar
och prov. Då uppsatsskrivning ingick i undervisningen var det vanligt, precis som i modersmålsundervisningen, att läraren hittade på ämnen som
hemlighölls fram till skrivdagen (provet); eleven
fick då välja ett ämne, skriva sin uppsats och lämna in den för rättning och betygssättning. Den processorienterade skrivundervisningen däremot sätter undervisningen i att skriva framför rättningen
och betygssättningen. Den syftar därför till att hjälpa eleven med varje steg i skrivprocessen, med att
generera idéer; att skriva ett första utkast; att ta emot
respons på egen text och ge respons på kamraters
texter; att bearbeta texter och skriva en slutlig version. Den övergripande principen är således att

skrivandet är en process och att elever för att utveckla sin skrivförmåga behöver undervisning i –
hjälp med – hela processen.
Synsättet och metodiken gäller skrivundervisning både i modersmålet och främmande språk.
En modell för skrivundervisning:
1. Förarbetet (starthjälp, förberedelser). Alla slags
förberedelser ryms här: läsning, diskussioner,
anteckningar, tankestorm, tankekartor, intervjuer etc.
2. Första utkastet. Kladden.
3. Kamratrespons och bearbetning. Arbete i kamratgrupper där elever får ge respons på varandras texter; med hjälp av kamratresponsen
bearbetar varje elev sin egen text.
4. Lärarrespons och bearbetning. Läraren ger respons på andra versionen av texten varpå bearbetning sker.
5. Bedömning, ev. betygssättning
6. Ev ”publicering”, uppläsning el. dyl.
7. Loggskrivande (reflekterande skrivning om
läroprocesser; momentet hör inte till skrivprocessen som sådan men tas med här av pedagogiska skäl).
Några generella påpekanden om denna modell
behöver göras omedelbart. Det första är att modellen (med ett antal kronologiskt och numrerade moment) inte reflekterar komplexiteten i skrivprocessen. Skrivandet kan givetvis inte indelas i
åtskilda, statiska moment: skrivprocessen är dynamisk – recursive säger anglo-amerikanska skrivforskare. Den skrivande rör sig oförutsägbart fram och
tillbaka mellan de olika momenten. Uppställningen här är därför bara ett försök att ge större klarhet åt beskrivningen.
Ett andra påpekande gäller farhågan att modellen vid första anblicken kan förefalla väl ambitiös för praktisk skrivundervisning i skolan, särskilt
då det gäller främmande språk. Ambitiös är den
utan tvekan, men den innehåller också de viktigaste komponenterna i en skrivpedagogik som
forskningen redan i mitten av åttiotalet beskrev
som den effektivaste i den mest omfattande undersökning som hittills gjorts (Hillocks 1986), och
vars resultat fått stöd i senare publikationer (t ex
Rijlarsdaam et al 1996, Evensen & Hoel 1997, Björk
1999b, Hoel 2000). Detta betyder naturligtvis inte
att allt skrivande behöver gå genom alla dessa steg.
Det bästa är om eleven får möjlighet att då och då
välja något för bearbetning bland det material som
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bara nått förberedelsestadiet eller kladden. Det är
också viktigt att minnas att modellen bara avser
det mer formella, kommunikativa skrivandet. För
det ovan nämnda informella, jagorienterade skrivandet gäller andra förutsättningar och användningsområden både i den rena språkundervisningen och (vad gäller engelskan speciellt) också inom
andra skolämnen.
Ett tredje generellt påpekande rör lärarens roll.
Den processorienterade skrivundervisningen är
elevaktiverande, men lärarens roll är av avgörande
betydelse för resultatet. Under förarbetet behöver
oerfarna skribenter hjälp med analys av mönstertexter och idégenererande strategier (minnesinventering, brainstorming, tankekartor etc); inför
kamratresponsen med kriterier och responsstrategier; inför bearbetningen med bearbetningsstrategier etc. Under hela arbetsprocessen är läraren
den som leder arbetet. Detta kan förefalla självklarheter, men jag nämner dem ändå, för elevaktiverande undervisning har ibland på ett olyckligt
sätt blivit sammankopplad med vissa flumpedagogiska avarter, enligt vilka läraren relegerats till en
s. k. ”resurs” i bakgrunden.
Slutligen, eftersom en hel del av elevernas arbete med fördel kan genomföras i mindre elevgrupper (tre till fyra per grupp) kan det vara bra
att indela eleverna i sådana responsgrupper från
början.
1. Förarbetet (starthjälp, förberelser)
Det sägs ofta att en texts slutkvalitet står i direkt
proportion till vad som satsas just i förarbetet. Dess
övergripande mål är att ge eleven så många idéer
och uppslag som möjligt inför skrivningen. Eftersom syftet alltså är att samla material för verklig
skrivträning (och inte att t. ex. testa fackkunskaper) är samarbete med kamrater och/eller lärare
ett självklart inslag. Alla aktiviteter som kan vara
till hjälp ingår: att läsa mönstertexter som hjälper
eleven förstå vilken typ av text som skall produceras; att välja ämne och diskutera ämnen i såväl
helklass som i responsgrupper; att använda individuella tekniker för att generera idéer, t. ex. brainstorming, listning, mind mapping (tankekarta),
”kortskrivning” – dvs. allt som kan ge mer stoff
(Björk & Blomstrand 1999: 51-54). Målet är att
eleverna skall få så mycket språkligt och innehållsmässigt material som möjligt för varje skrivuppgift.
I förarbetet kommer som synes en helhetssyn
på språkanvändning in: läsning, tal, lyssnande och
114

talande ingår i en integrerande arbetsprocess. I
detta moment kan det ovan nämnda informella
och jagorienterade skrivandet spela en stor och viktig roll i form av personliga anteckningar och fritt
skrivande som ingen annan skall läsa. Givetvis får
ambitionen anpassas till elevernas språkkunskap.
Integreringen kan göras mer allsidig i engelska på
gymnasiet än t. ex. under första årets studier i franska eller tyska, men – och detta är viktigt – principiellt gäller synsättet för denna metodik alla stadier.
Det är den praktiska tillämpningen som får anpassas till respektive klassrum.
2. Första utkastet. Kladden
Många elever tror att kladden måste vara korrekt
och prydlig, en inställning som lätt skapar skrivblockering, hindrar tankeflödet och resulterar i
texter med magert innehåll. Det är bättre att se
kladden som ett tillfälle att få ner så många idéer
som möjligt om ett visst ämne. I första utkastet bör
alltså fokus ligga på innehållet. Förutom att en
sådan inställning befrämjar synen på språk och
skrivande som kommunikation, kan den välkomnas
också ur ren språkfärdighetssynvinkel – eftersom
den ger mer träning på målspråket: då eleven arbetar med innehållet i sin text, tenderar texten att
bli längre, vilket i sin tur förlänger själva språkanvändningen både under arbetet på kladden och
under bearbetningen. Det är visserligen sant att
enbart kvantiteten inte garanterar någon förbättring, men det ligger också mycket i följande understatement: ”Quantity does not guarantee better writing. But we can guarantee that improved
writing will not result from minimal experience
with writing” (Hilgers och Marsellas 1992:39).
Kladden är alltså platsen att fokusera innehållet, inte formen. En för tidig inriktning på det formella – vilket lätt kan bli ett krampaktigt fasthållande, särskilt hos lågpresterande elever –
förkortar produktionen och ger därmed mindre
språkträning. Det formella har givetvis sin betydelse – men också sin plats: de senaste decenniernas forskning och pedagogiska erfarenhet har visat att arbetet med språklig korrekthet bäst
kommer in under bearbetningsfasen i skrivprocessen.
3. Kamratrespons och bearbetning
Kamratresponsens fördelar och vinster har intygats av oerhört många lärare och forskare. Men
det bör också sägas att detta kanske är det svåraste
arbetspasset att genomföra framgångsrikt i hela

skrivprocessen. Orsakerna är många och varierar
från grupp till grupp: en del elever är ovana vid
metoden; de har inga säkra kriterier att utgå från,
alltså vet de inte vad de skall titta efter eller föreslå, och de kan vara allmänt blyga, eller så fungerar inte personkemin i gruppen. Man får inte blunda för dessa problem, men de går oftast att lösa.
Rent praktiskt finns, sedan eleverna indelats i
responsgrupper om tre eller fyra medlemmar, två
huvudalternativ för det praktiska responsarbetet.
Antingen kan varje gruppmedlem läsa sin text högt
inför gruppen och få frågor och kommentarer
muntligt, eller så kan man låta texterna cirkulera
i gruppen för skriftlig respons. Dessa två sätt kan
också kombineras. Olika stadier och klasser kräver olika metoder.
Oumbärliga komponenter i responsarbetet är:
• Kriterier. En elev måste veta vilka huvudkriterierna är för varje skrivarbete. Läraren behöver
därför genom mönstertexter och/eller på andra sätt klargöra vad som är viktigast för varje
typ av text som skall produceras. Undervisningen om detta kan givetvis också, speciellt på främmande språk, inkludera viss vokabulär för ett
speciellt ämnesområde. En responsguide för
varje texttyp kan vara till hjälp. På sikt är målet
att elever skall kunna internalisera, ta till sig,
de viktigaste kriteriena för sitt eget skrivande.
Generellt gäller att bara ta upp ett fåtal kriterier vid varje tillfälle. Richard Beachs ”Showing
Students How to Assess: Demonstrating Techniques for Response in the Writing Conference” (1989) innehåller flera goda råd (refereras
i Björk & Blomstrand 1999: 67-68).
• Responsteknik. Elever behöver få se och höra vad
god och konstruktiv respons består av. Vanliga
råd är att respons måste börja positivt, och att
konstruktiva frågor på texten är effektivare än
ren kritik med nedsättande omdömen: t. ex.
”menar du att x är bättre än y?” i stället för ”obegripligt!” Likaså är frågor som kräver konkretiseringar till stor hjälp för elevtexter, som ofta
består av vaga generaliseringar. Goda råd som
dessa är bra, men de behöver också konkretiseras genom t.ex. rollspel för att visa goda responstekniker.

integreras i arbetsprocessen. Det finns en stort
antal skrifter som betygar kamratresponsens betydelse för utvecklingen av språk- och skrivförmågan på alla skolnivåer (se t ex Dysthe 1993b; Evensen & Hoel, Hoel, 2000; Kruse/Jakobs/Ruhman,
Schlüsselkompetenz Schreiben 1999; Rienecker & Jörgensen 1999).
Kamratresponsens övergripande målsättning är
att hjälpa den enskilde eleven att förbättra sin text.
I kursplanen för moderna språk lyfts just förmågan att ”bearbeta och förbättra den egna skriftliga produktionen” fram i målen för t. ex. kursplanens steg 5. Denna förmåga stimuleras i detta steg
av processmodellen. Men även i bearbetningsmomentet behöver eleven hjälp med kriterier och
med att få en konstruktiv distans till textens syfte
och de retoriska strategier som krävs (se Beach
ovan). Speciella bearbetningsguider som lyfter
fram varje skrivuppgifts specifika syfte kan vara till
hjälp.
4. Lärarrespons och bearbetning
I sin respons på elevtexten har läraren möjlighet
att individualisera undervisningen på ett fokuserat sätt: att se vad den individuelle eleven har för
besvär med såväl innehållsmässiga som formella
aspekter. Det är också här som läraren har möjlighet att visa vad god respons är, dvs att vara en förebild för elevresponsen. Som Frøydis Hertzberg så
övertygande säger: ”förutsättningen för en god
elevrespons är en god lärarrespons” (1994; min
översättning). Eftersom det dessutom är läraren
som gör bedömningen (eventuellt betygssättningen) av slutprodukten kan läraren förbereda eleven på de normer och kriterier som gäller vid bedömningen (Björk & Blomstrand 1999: 65-69).
5. Bedömning eventuellt betygsättning
Bedömningen av elevtexter måste ske utifrån de
kriterier som läraren förklarat för varje skrivuppgift; med andra ord, undervisningen och betygskriterierna behöver korreleras. Sker inte det undermineras elevernas tilltro till bådadera. Det bör
kanske tilläggas att denna framställning avsiktligt
lyfter fram medvetenheten om skrivprocessen i
undervisningen och inte tar upp testaspekter och
betygssättning, som är speciella problemområden.
Kriterier för olika betyg finns beskrivna i kursplanerna.

I kamratresponsen kommer den processorienterade helhetssynen på språkanvändning åter till
klart uttryck: läsning, tal, lyssnande och skrivande
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6. Eventuellt offentliggörande: ”publicering”
eller uppläsning
Traditionellt brukar läraren vara den enda läsaren av det som skrivs i skolan. Den här modellen
förutsätter dessutom minst en grupp kamrater, dvs.
de som ingår i responsgruppen, som läsare. Nästa
steg kan vara att ha hela klassen som mottagare
och ”publiceringen” kan då, särskilt i främmande
språk, med fördel vara muntlig, så att talande, lyssnande och skrivande integreras. Förutom mottagaraspekten tillkommer ett viktigt inlärningsperspektiv: erfarenheten visar att då elever får lyssna
på ett antal exempel av samma texttyp (begreppet
definieras nedan), dvs. ett antal texter med samma syfte, så lär sig eleverna att känna igen texttypens karakteristiska drag och strategier.
Kan man också utan alltför stora arrangemang
identifiera mottagare utanför klassrummet, t. ex.
på nätet, är mycket vunnet. Generellt gäller att
elevers vetskap om kommande publicering är ett
starkt motiverande inslag i hela skrivprocessen.
7. Loggskrivande – att reflektera över det
egna lärandet
Loggskrivande är givetvis inte ett specifikt moment
i skrivprocessen som sådan. Att det tas upp här är
enbart av pedagogiska skäl – för att betona att även
i skrivundervisningen bör möjlighet till reflektion
över den egna läroprocessen komma in. Elevers
reflektion över strategier vid inlärning är ett aktuellt intresse för forskningen (Malmberg red. I huvudet på en elev, 2000), och något som lyfts fram
bland de mål som kursplanen nämner redan under steg 1: ”eleverna skall … efter avslutad kurs …
kunna reflektera över hur den egna inlärningen
av t. ex. ord och fraser går till”, en målsättning
som gradvis trappas upp till ”steg 6” då eleven ”skall
… kunna utvärdera sitt arbete som ett led i att förändra och förbättra sitt lärande”.
Loggskrivande kan utgöra ett konstruktivt led i
denna utveckling. En förutsättning är att loggen
inte betygsätts eller rättas. Den lämnas in till läraren endast för respons på innehållet, så att en dialog kan uppstå mellan elev och lärare. Denna informella kanal är viktig för alla elever, men särskilt
för dem som är blyga i klassrummet. Dialogen kan
givetvis också ge läraren värdefulla insikter i hur
elever uppfattat och tagit till sig den undervisning
de fått.
Loggskrivande är också ett gott exempel på de
flytande gränserna mellan det informella jagorienterade skrivandet å ena sidan och det mer formel116

la, kommunikativa skrivande som nämnts ovan. Att
skriva logg kan vara helt privat, men det kan också
tjäna som kommunikation med lärare. Dessutom
kan loggar också användas för att skapa dialog elever emellan. Att med hjälp av sina logganteckningar diskutera sin uppfattning och förståelse av ett
visst undervisnings- eller studiemoment i en responsgrupp eller i helgrupp kan vara en del av
det dialogiska klassrum som Olga Dysthe så övertygande pläderar för i sin välkända bok Det flerstämmiga klassrummet (1996; 1994).

III. Vilka slags texter kan ingå i en
skrivundervisning som fokuserar
skrivprocessen?
När en ny typ av skrivundervisning presenteras
med hjälp av en så relativt detaljerad metodologisk modell som ovan kan modellen som sådan
framstå som ett mål i sig. Detta har ibland hänt
med den processorienterade skrivundervisningen:
de olika stegen i ”processen” – som ju bara är den
metodologiska ramen – har blivit självändamål. En
del nya moment såsom t. ex. olika slags tekniker i
förarbetet eller kamratresponsen, har överskuggat
det bakomliggande synsättet och målsättningen.
Framför allt har kraven på innehåll i skrivundervisningen kommit i skymundan.
Efter att i de två föregående avsnitten ha diskuterat synsättet och den metodologiska ramen, tar
jag i detta avsnitt upp den allmänna målsättningen – dvs. att hjälpa elever förbättra sin förmåga att
skriva olika slags texter – samt det undervisningsinnehåll som kan hjälpa till att förverkliga detta mål.
Avsnittet är relativt teoretiskt, men dess övergripande avsikt är praktisk: att visa hur det är texters
olika syften som lyfts fram i kursplanernas målbeskrivningar för elevers skrivförmåga i främmande
språk. Med andra ord, målbeskrivningarna identifierar ett antal texttyper. Innan vi tar upp definitionen av begreppet texttyp och dess konsekvenser
för undervisningen, låt oss titta på kursplanerna
lite närmare.
Vilka slags texter som bör bli föremål för skrivprocesser i främmande språk är en komplicerad fråga, och kursplanerna ger relativt allmänt hållna beskrivningar. De mål som nämns antyder dock en
viss inriktning. Bland de målbeskrivningar som är
relevanta för skrivundervisningens innehåll finns bl.
a. följande som fastslår att eleverna efter avslutad
kurs i moderna språk i grundskolan skall kunna

• (steg 3, grundskolan) ”uttrycka sig i enkel form
för att berätta, beskriva eller informera om något”
( min kursivering)
• (steg 5) ”formulera sig i skrift för att informera,
instruera, argumentera och uttrycka känslor och värderingar samt ha förmåga att bearbeta och förbättra den egna skriftliga produktionen” (min
kursivering; identiskt med målen för Engelska
A på gymnasiet).
Det som är speciellt vägledande i dessa beskrivningar är fokuseringen på de olika kommunikativa
syften som eleverna skall kunna formulera i skrift.
De skall, säger kursplanen, kunna producera texter vars syfte är att berätta, beskriva, informera, instruera, argumentera etc. Ett annat sätt att uttrycka kursplanens målbeskrivning är att skrivundervisningen
i första hand skall vara inriktad på texttyper. Innan
vi går in på vad denna omformulering kan betyda
mer konkret för skrivundervisningen, låt oss definiera begreppet texttyp. Ibland används det nämligen lite missvisande som synonymt med begreppet genre. Rent vetenskapligt är det viktigt att
särskilja dessa begrepp (Ledin 1996), och, som vi
skall se nedan, så har distinktionen mellan dem
stor betydelse i pedagogiska sammanhang.
Begreppet texttyp används för att teoretiskt kategorisera texter utifrån deras övergripande kommunikativa syfte. En text vars syfte är att berätta något
hör till kategorin den berättande eller narrativa
texttypen; då syftet är att beskriva något blir tillhörigheten den beskrivande eller deskriptiva texttypen
osv. Dessa två texttyper är jämte den argumenterande de oftast förekommande texttyperna. Den argumenterande kan sedan mer noggrant indelas i tre
underavdelningar: orsaksanalyserande, problemlösande och (rent) argumenterande. Dessa senare benämningar kategoriserar alltså texter vars övergripande syfte i tur och ordning är att förklara orsaker,
lösa problem, och argumentera för och emot (med
viss variation i terminologin, se Chatman 1990;
Biber 1995; Björk & Blomstrand 1999). Begreppet texttyp definieras således med hjälp av vad vi
kan kalla textinterna kriterier – först och främst utifrån varje texttyps övergripande syfte, men också,
som vi skall se nedan, utifrån rent språkliga aspekter (Ledin 1996:12).
Begreppet genre däremot definieras utifrån sociokulturella konventioner, dvs. textexterna kriterier.
Det betyder att det är användarna i en viss grupp,
i en viss kultur, som bestämmer vilka de karakte-

ristiska dragen hos en viss genre är – både till form
och innehåll (Ledin 1996: 12; Björk & Räisänen
1997:19-20). Detta gäller såväl de traditionella skönlitterära genrerna (novell, roman, dikt, skådespel)
som diskursiva genrer såsom tidningsartiklar, insändare, recensioner, brev, intervjuer och vetenskapliga artiklar, för att nämna några vanliga exempel.
I skolssammanhang bör kanske också påpekas att
genrekriterier oftast är ämnesspecifika, dvs. ämnesinstitutioner har olika konventioner: på gymnasiet
kan lärare i t. ex. elteknik ha helt andra förväntningar – kriterier – på elevers skrivna produkter
än lärarna i svenska, vilka i sin tur kan anlägga
kriterier som skiljer sig från dem som lärarna applicerar i främmande språk.
På basis av dessa definitioner av begreppen
texttyper och genrer, kan man utifrån olika synvinklar se texttyper både som större och som mindre enheter än genrer. Teoretiskt sett är texttyper
som grundläggande språkliga funktioner större och
vidare begrepp är genrer. Som Seymour Chatman
skriver ”By ‘text-types’ … I mean something other
than genres … Text-types are underlying (or overriding) structures that can be actualized by different surface forms” (1990:10-11). Texttyper är alltså grundläggande strukturer, menar Chatman, och
genrer är ”surface forms”. Men i ett konkret fall,
när man t. ex. ser på en tidningsartikel som ett
konkret exempel på en genre, kan det också vara
meningsfullt att se genren som överordnad, eftersom den kan använda olika texttyper i sin tjänst:
en del av artikeln kan vara berättande, en annan
beskrivande, en tredje orsaksanalyserande osv. I
detta perspektiv kan man alltså se texttyperna som
delkomponenter eller byggstenar för genrer.
Vilken nytta kan vi då ha av dessa två teoretiska
begrepp när det gäller en diskussion av skrivundervisningens innehåll? Låt oss applicera dem på
ett val en lärare gör mellan följande två skrivuppgifter (a) Skriv en insändare till en tidning, eller (b)
Skriv en problemlösande text, t. ex. ”Hur löser vi problemet med mobbing i skolan?” I förra fallet har eleverna fått i uppgift att skriva inom en genre, i det
senare inom en texttyp. I bägge fallen kan eleverna skriva om vilket ämne som helst. Men vilka syften har de texter som eleverna skall producera för
de två skrivuppgifterna, och vilka blir konsekvenserna för undervisningen?
För det första alternativet gäller att genren insändare har många olika syften eller avsikter t. ex.
att påpeka missförhållanden, analysera orsaker,
lösa problem, argumentera för eller mot något etc.
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Varje enskild insändares speciella avsikt kräver sin
speciella skrivstrategi. För läraren innebär det faktum att genren är så mångsidig att det blir svårt
att ha sammanhängande klassundervisning om de
genrekriterier som skall täcka olika slags insändare.
För att t. ex. kunna demonstrera genrens mångfald – inte bara vad gäller dess sociokulturella kriterier utan även de textuella mönster som varje
insändares specifika avsikt (t. ex. orsaksanalys, argumentation) kräver – skulle ett större antal textexempel behövas. Alternativet, att bara ge individuell handledning för varje elev, tillåter knappast
schemat. För eleven, som behöver så detaljerad
kunskap som möjligt om lärarens kriterier för hela
skrivuppgiften, blir det svårt att förstå genrekraven på egen hand och samtidigt ha kontroll över
de skrivstrategier som just den egna insändarens
specifika syfte kräver.
För det andra alternativet, texttypen problemlösning, förhåller det sig annorlunda. Här är den individuella textens syfte givet: det gäller att föreslå
en lösning på ett problem. I undervisningen krävs
bara ett par mönstertexter för att illustrera texttypens karakteristiska drag, såsom t.ex. (a) en beskrivning av själva problemet; (b) analys av orsakerna till problemet och de följder som uppstår
om det inte blir löst; (c) förslag till lösning med
stödargument; (d) medvetenhet om andra förslag.
Listan behöver inte göras så lång och dess längd
och komplexitet får givetvis anpassas till elevernas
nivå. Läraren kan ge viss gemensam klassundervisning eftersom alla elevers texter har samma problemlösande syfte (även om givetvis individuell respons också behövs).
Men är det nödvändigt i praktiken att särskilja
texttypsskrivande och genreskrivande? Det är givetvis också möjligt att kombinera de två. Eleverna i exemplet ovan skulle också t. ex. kunna få i
uppgift att skriva en insändare vars syfte är problemlösning: ”Skriv en insändare vars syfte är att föreslå
lösning på ett problem, t. ex: ”Hur skall vi lösa
problemet med mobbing i skolan?’” Det vore att
slå två flugor i en smäll, vilket är frestande, men
det är oftast lättare att träffa en i taget. I det här
fallet innebär den dubbla målsättningen att undervisningen samtidigt skall täcka in såväl genresom texttypskriterier. Inte omöjligt, men svårare.
Eftersom det alltid är konstruktivt att arbeta med
mindre komplicerade ting först och ha med så
många elever som möjligt till en viss nivå, kan skillnader i svårighetsgrad vara anledning nog till
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kursplanens nämnande av texttyper snarare än
genrer i målbeskrivningen.
En annan viktig anledning är förmodligen det
faktum att, som nämnts ovan, texttypers syften sammanfaller med grundläggande språkliga funktioner.
Bland dessa finns t. ex. att berätta, att beskriva, att
argumentera etc. Varje sådant specifikt kommunikativt syfte (dvs. varje texttyp) sammanfaller också (åtminstone delvis) med speciella språkliga uttryck. Låt oss ta några konkreta exempel. I en
berättande text finner vi oftast ord som ”först”,
”därefter”, ”sedan”, ”samtidigt”, och ”till sist”: dvs.
innehållet i texten ses i ett tidsperspektiv och för
att binda samman delarna används tidsuttryck
(tidsadverbial). I en argumenterande text däremot
ses inte innehållet i tidsperspektiv utan i logiska
förhållanden (Vagle 1993). I sådana texter finner
vi därför ord som ”men”, ”däremot” ”trots att”, ”i
motsats till” (ord som uttrycker motsats); ”kanske”,
”även om”, ”självklart” (ord som uttrycker medgivande); ”alltså”, ”följaktligen”, ”därför” (ord som
uttrycker slutsats).
Jag hoppas att denna korta exemplifiering av
förhållandet mellan texttyper, tankeprocesser och
språkliga uttryck antyder hur elever kan utveckla
sitt kritiska tänkande genom att arbeta med olika
texttyper. Om detta arbete också sker i strukturerade former, t.ex. genom att fokusera en texttyp i
taget, kan det kritiska tänkandet utvecklas successivt samtidigt med inlärningen av speciella språkliga
uttryck. Genom att särskilja texttyperna, som kursplanen implicit gör, blir de inte bara lättare att
lära sig; nödvändigheten att hålla dem åtskilda
innebär i sig kritiskt tänkande. Det är t. ex. olika
tankeprocesser och språkstrategier som används i
ämnena ”Varför diskrimineras rökare?” (en orsaksanalyserande process) och ”Diskriminera rökare!”
(en argumenterande). Dessutom blir elevernas
användning, och lärande, av den vokabulär som
krävs för varje texttyp en naturligt integrerad del
av undervisningen. För att kunna berätta på ett
främmande språk måste eleven bl. a. kunna sammanbindande ord som ”först” och ”sedan”, för att
argumentera ord som ”men”, ”kanske”, ”därför” osv.
på målspråket. Att just kunna binda samman och
göra texter sammanhängande uppmärksammas i
Skolverkets Kursplaner och betygskriterier. Bland
bedömningskriterierna för de produktiva färdigheterna i engelska nämns bl.a. ”elevens förmåga
att binda samman satser och meningar”. För gymnasiet anges i strävansmålen bl. a. förmågan att
”bearbeta språket mot allt större tydlighet”.

För att undvika eventuella missförstånd, vill jag
betona att jag genom att fästa uppmärksamheten
på kursplanens inriktning på texttyper i målbeskrivningarna inte på något sätt vill undervärdera betydelsen av genrer i skrivundervisningen eller i
språkundervisningen i stort, vilket säkert inte heller är kursplanernas avsikt. Naturligtvis är en förbättrad genremedvetenhet en väsentlig del av den
socialiseringsprocess som skolan måste hjälpa elever med. De behöver denna hjälp såväl för att kunna läsa, bedöma och ta till sig olika genrer i samhället som för att själva kunna producera texter
med olika mottagare i varierande sociokulturella
situationer. Detta gäller skönlitterära genrer såväl
som olika slags diskursiva genrer. Kunskap om, och
förmåga att producera, genrer är t. ex. vad kursplanen i engelska för gymnasiet antyder när den
talar om språkförmågan ”i olika situationer”. Formuleringen ”i olika situationer” åsyftar den sociokulturella aspekten av den kommunikativa språkförmågan, och det är just genrer, som vi sett ovan,
som speglar sociokulturella konventioner.
Trots denna stora och allmänna betydelse av
genrer kvarstår det faktum, för att repetera en del
av de synpunkter som nämnts ovan, att texttyper
är byggstenar för genrer och att det är texttyperna som sammanfaller med grundläggande språkliga
funktioner. Det är därför, och detta är förmodligen
allra viktigast, som de olika kommunikativa syften
som texttyper lyfter fram har relevans för alla elever
– oavsett planerad yrkesutövning – i deras studier
och framtida privat- och samhällsliv. Som kursplanen för engelska förtydligar (återigen med klar emfas på texters syften): ”Både yngre och äldre elever
berättar och beskriver, diskuterar och argumenterar, även
om det sker på olika sätt, på olika språkliga nivåer
och inom olika ämnesområden” (min kursivering).

Sammanfattning
I denna framställning har jag först försökt att kortfattat utreda det synsätt som ligger till grund för
en skrivundervisning som fokuserar skrivprocessen. Detta synsätt är bäst känt under beteckningen den processorienterade skrivundervisningen. Några av dess centrala teser om språk- och kunskapssyn
tas upp i första avsnittet, framför allt dess helhetssyn på språk och dess insikt att det är genom sitt
språk som eleven skapar sin kunskap.
Det andra avsnittet presenterar sedan några metodiska konsekvenser av en sådan språk- och

kunskapssyn för skrivundervisningen. Jag diskuterar där en modell som identifierar olika steg i skrivprocessen. Modellen speglar en holistisk språksyn
och omfattar läsning, tal, lyssnande och skrivande.
Det sista avsnittet utgår från Skolverkets kursplaner för att utreda vilka kommunikativa syften som
är centrala för de texter elever förväntas såväl kunna läsa och förstå som själva kunna producera.
Utredningen, som försöker klargöra skillnaderna
mellan begreppen texttyper och genrer, visar därvidlag att kursplanerna framhåller vissa texttyper
(framför allt berättande, beskrivande och argumenterande) i målbeskrivningarna. Eftersom dessa texttyper sammanfaller med grundläggande språkliga
funktioner som är gemensamma för alla elever, är
slutsatsen att även om skrivundervisningen också
bör inkludera genrer kan tonvikten i skrivundervisningen med fördel ligga på de vanligaste texttyperna.
De föreslås sålunda utgöra det primära innehållet i
den skrivundervisning som fokuserar skrivprocessen. Dessutom förespråkas ämnesövergripande
samverkan så att elever får möjlighet att använda
skrivande som verktyg för lärande i olika ämnen.

Författarpresentation
Lennart Björk är professor i engelskspråkig litteratur vid Göteborgs universitet. Ett område som
han tidigt kom att ägna sig åt är forskning kring
och praktisk tillämpning av skrivprocessen Han har
tillsammans med medförfattare givit ut flera
böcker i ämnet: Sammanhang i text (1989), The
Writing Process (1992), Academic Writing (1997),
Tanke- , tal- och skrivprocesser (1999), Tänka, tala,
skriva (2001). Han har också medverkat vid fortbildningskurser i den processinriktade skrivmetodiken. Som framgår av titlarna på hans senare
böcker har han också intresserat sig för talprocessen och hur den integreras i undervisningen i
kommunikativ färdighet.

Diskussionsfrågor
1. Ser du skrivandet i ditt undervisningsspråk huvudsakligen som ett verktyg för att öva själva språket eller för något annat syfte?
2. Vilka möjligheter finns det att arbeta med ämnesövergripande skrivande på ditt målspråk? Hur
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kan dessa möjligheter användas: för informellt
personligt skrivande eller som kommunikativt skrivande med andra personer som mottagare?
3. Vilken modifiering (om någon) av processmodellen som den är presenterad här tror du behövs
för att praktisera den i ditt klassrum?
4. Hur meningsfull upplever du distinktionen mellan texttyper och genrer i skolarbetet?
5. Kan man arbeta med texttyper och genrer samtidigt? Om ja, hur? Om inte, varför inte?
6. Hur ser du på kopplingen mellan inlärning av
särskilda språkliga uttryck och förmågan att kunna producera texter med ”olika syften i varierande sammanhang” som kursplanerna nämner?
Vilka är konsekvenserna för undervisningens inriktning på texttyper och/eller genrer?
7. Hur ser du på uppfattningen att växande datorkommunikation innebär ökande betydelse av det
skrivna ordet? Vilka konsekvenser ser du för din
egen undervisning?
8. Hur ser dina elever på möjligheten att få arbeta
enligt rekommendationerna i denna artikel, tror
du? Vilka positiva konsekvenser skulle det kunna
få för deras aktiva arbete, för deras chanser att i
språkundervisningen kommunicera kring meningsfulla ämnen och att stärka deras övergripande kommunikativa förmåga (som de har nytta av
i hela studiesituationen)?
9. På vilka olika sätt skulle man kunna övervinna
svårigheter som stora, heterogena klasser, brist
på relevant material på målspråket, brist på sammanhängande tid på schemat etc., som kan ses
som ett hinder för att fullt ut förverkliga de pedagogiska målen?
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Datorbaserad kommunikation i språk
och interaktivt skrivande
Ulla Brodow

I Sverige, västvärlden och även i stora delar av övriga världen pågår en omstrukturering av skolor i
syfte att skapa inlärningsmiljöer som är mera i samklang både med aktuella teorier om kunskapsutveckling och med det samhälle som håller på att
växa fram. Se t ex Hargreaves et al (1998/2000)
International Handbook of Educational Change. Utmärkande för många av dessa nya lärmiljöer är en
större öppenhet och flexibilitet samt tillit till att
barn och ungdomar har och kan utveckla en förmåga att ta initiativ och genomföra en uppgift –
enskilt och i samarbete med andra. I sådana miljöer antas de globala datorbaserade kommunikativa nätverken komma att spela en stor roll med
sin icke-lineära struktur, sin interaktiva potential
och sitt oberoende av tid och rum. Ökade kontakter över kultur- och nationsgränserna ligger i själva nätverksidén.
Det svenska uttrycket IT (Informationsteknik)
ersätts allt oftare av IKT (Informations- och kommunikationsteknik), eftersom kommunikation är
den nya aspekt på datoranvändning som uppfattas som allt viktigare. På engelska används uttrycken ICT (Information and Communication Technologies) eller MICT (Modern Information and
Communication Technologies). Ett par andra engelska uttryck är vanliga i detta sammanhang: CMC
(Computer Mediated Communication) eller
CMHC (Computer Mediated Human Communication) i kontrast mot HHC (Human-to-Human
Communication).
Begreppen kommunikation och interaktiv är pedagogiska nyckelord i den konstruktivistiska, socio-kulturella kunskapssyn som ligger till grund för
dagens läro- och kursplaner. I denna syn på kunskap, som går tillbaka på teoretiker som Vygotskij,
Bakhtin, Bibler, Dewey m fl, betonas dialogens och
den sociala interaktionens betydelse för kunskapsbildningen. Idag utvecklas dessa tankar vidare i
Norden av bl a forskare som Roger Säljö, Olga
Dysthe, Inger Lindberg samt Seppo Tella & Marja
Mononen-Aaltonen. De två sista har även sökt en
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gemensam nämnare för dialog (dialogism) och
media i undervisningen. I USA har bl a James
Wertsch och Claire Kramsch arbetat vidare med
dialogbegreppet. Dialog ska fattas i en djupare betydelse än bara vardagligt utväxlande av meddelanden, diskussion och debatt. Dialog är själva essensen i mänsklig utveckling och därmed också
en hörnsten i den pedagogiska processen och en
grund för kunskapsbildningen. Frågan är nu i vad
mån elektronisk kommunikation kan bidra till
denna kunskapsbildning.
Betydelsen av de socio-kulturella sammanhangen gäller generellt för all kunskapsbildning men
inte minst för den språkliga utvecklingen. Kursplanerna i språk i den svenska skolan understryker följaktligen utvecklingen av den kommunikativa förmågan, betydelsen av internationella
kontakter och utvecklingen av interkulturell förståelse och kompetens. I de nya kommunikativa
teknikerna finns ett starkt potentiellt stöd för den
kunskapsutveckling som läroplanerna förespråkar,
ett stöd som ännu bara börjat tas i bruk i den svenska skolan (Riis 2000). Fokusering på hårdvaran
har hittills varit dominerande. What is needed now
is a shift from a manipulative, technology-oriented communication to more interaction, human dialogue, and
exchange of ideas (Mowlana 1997, s 243).
I den multimediala inriktning som utvecklingen tagit ingår skrivandet i en miljö där grafik, text,
bild, ljud och film samverkar till ett helt och där
det ena inslaget inte kan ses fristående från de
andra. Min ambition utifrån det uppdrag jag fått
är att ändå försöka se lite närmare på det interaktiva skrivandet i elektroniska sammanhang med
särskild fokus på vad som sker i skolan och framför allt i språkundervisningen. Spontant frågar jag
mig: Vad är det man skriver? I vilka sammanhang
ingår dessa texter? Vad finns det för mottagare?
Får eleverna respons på texterna? Är eleverna
motiverade att skriva? Vad kan vinsterna vara med
detta skrivande? Finns några problem förknippade?

Meningsfulla aktiviteter på nätverken fungerar
ju inte fristående från det dagliga arbetet som ska
styras av läroplanens mål. En del av mitt bidrag
kommer därför att handla om bakgrundsfaktorer
och förutsättningar för elektroniska kontakter.

Mina främsta informationskällor:
1) Skolverkets rapporter1 , Det Svenska skoldatanätet2 och KK-stiftelsens3 redovisade verksamhet både i skrift och på nätet ger information
om läget i Sverige. Jag vill särskilt nämna forskningsprogrammet Eloïs, (Elever, Lärare och Organisationer kring Informationstekniken i Skolan) med professor Ulla Riis som vetenskaplig
ledare,4 samt Skolverkets rapportserie Skola i
utveckling.
2) Mina främsta informationskällor utanför
Sverige är tidiga kontakter med Seppo Tellas
forskning (1991, 1992, 1996, 1998) vid Helsingfors Universitet och den rikliga information
som Mark Warschauer sedan länge sprider från
språkcentret på Hawaii och numera även från
Kairo. Även Ruth Vilmi, Helsingfors Universitet, som särskilt intresserat sig för skrivprojekt
via e-post och Internet, fick mig att ana de möjligheter nätet erbjuder och som ännu till stor
del är outnyttjade i den svenska skolan. Alla tre
är flitiga forskare på språkundervisningens
område och ägnade tidigt informations- och
kommunikationstekniken stort intresse, varför
deras referenser ger en bra överblick av det
internationella läget. Deras hemsidor är väl
värda ett besök.5
3) Ytterligare insikt i ämnet har jag fått genom en
studie jag gjorde i januari 1999 av svenska
grundskolors webbsidor på Internet. Studien
gällde internationella kontakter i grundskolan
och finns redovisad i IPD-rapport Nr 199:02,
Festskrift till Torsten Lindblad. Studien efterföljdes av en enkät utsänd till de 175 skolor som
på sina webbsidor redovisade någon form av
internationella kontakter. Jag har gjort intervjuer av ett antal skolor som enligt enkätresultaten har särskilt utvecklade kontakter med skolor i andra länder. I dessa kontakter spelar IKT
en stor roll.
1
2
3
4
5

Några bakgrundsfaktorer
Utöver den dialogiska aspekten som jag redan
nämnt och som jag betraktar som övergripande
vill jag kort lyfta fram några andra bakgrundsfaktorer: 1) Datorkommunikation som en del av internationaliseringen 2) Skrivprocessen i skolan 3)
Den kommunikativa kompetensen. 4) Några vanliga teser om språk och språkutveckling 5) Något
om talspråk – skriftspråk och elektronisk kommunikation.

Datorkommunikation – en del av
internationaliseringen
“...the challenges our students face in their adult
lives in the twenty-first century, will be markedly
different from the challenges of today’s societies.
Our schools are totally unprepared to help their
students face the realities of the twenty-first century.”
Orden är Per Dalins, forskare vid International Learning Cooperative i Norge. (Dalin 1998, s
1061). Det går inte att förbereda för en viss framtid, menar Dalin. Det enda vi kan göra är att förbereda för det okända.
Dalin tar fram tio ”revolutioner” som är fundamentala i den förändringsprocess som pågår och som
kommer att beröra våra barns och ungdomars
framtid. De tio revolutionerna är (i min översättning) 1) Kunskaps- och informationsrevolutionen.
2) Befolkningsrevolutionen eller befolkningsexplosionen. 3) Globaliserings- och omflyttningsrevolutionen. 4) Den sociala revolutionen med nya
sociala roller och relationer. 5) Den ekonomiska
revolutionen. 6) Den tekniska revolutionen. 7)
Den ekologiska revolutionen. 8) Den estetiska revolutionen. 9) Den politiska revolutionen med
demokrati- och minoritetsfrågor i fokus. 10) Värderevolutionen i vilken fundamentala frågor om
det pluralistiska samhället reses som kan bidra till
en uppsättning globala värderingar.
Dessa ”revolutioner” och en rad andra förändringar griper in i varandra med synergieffekter
som ännu inte kan överblickas. Skolan kan inte
ensam i isolering klara utmaningen att förbereda
för framtiden. Det går inte med mindre än att ett
samarbete med andra aktörer utanför skolan kommer till stånd, aktörer i närsamhället men också
på ett internationellt plan. Elever måste få bli medskapare i omvandlingen av skolan i både ett lokalt

http://www.skolverket.se
http://www.skolverket.se/skolnet
http://www.kks.se/index.html
http://www.ped.uu.se/forskning/
Tella: http://www.helsinki.fi/~tella/ Warschauer: http://www.lll.hawaii.edu/web/faculty/markw/ Ruth Vilmi: http://www.ruthvilmi.net/hut/
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och ett internationellt perspektiv, menar Dalin.
Vissa baskunskaper är nödvändiga men sedan gäller det att lära sig lösa problem, lära sig kommunicera och växa sig säker och stark i en experimenterande skolmiljö. Så långt några tankar ur Dalins
rika kapitel i International Handbook of Educational
Change (Hargreaves et al 1998/2000, s 1065).
Om barn och ungdomar världen över skall vara
medskapare i en omvandlingsprocess som syftar
till att lägga grunden för gemensamma värderingar, kommer de att ha mycket att prata om. De måste
lära känna varandra, urskilja vad som är lokalt och
privat och försöka komma fram till vad som kan
vara gemensamt i ett globalt perspektiv. Frågan är
hur skolan kan hjälpa till med detta. Det kan ske
på flera sätt:
• Först och främst måste både ett lokalt och ett
globalt värdeperspektiv läggas på innehållet i
alla ämnen och ämnesövergripande temastudier. Det globala perspektivet saknas alltför ofta
trots läroplanens ord om att det ska genomsyra
all verksamhet i skolan. Därmed saknas också
den internationella dimensionen i skolkulturen som ett incitament till att ta verkliga eller
virtuella kontakter.
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•

För det andra måste skolan hjälpa till att etablera möten med människor i och från andra
miljöer och kulturer. Inte bara läsa om hur det
är i världen. Önskvärt är naturligtvis att man
träffas i reella möten och miljöer, men detta
låter sig inte alltid göra. Vilken roll nätet kommer att spela som komplement och ersättare
till verkliga möten beror på hur vi kan hitta strategier att utveckla dessa möten kvalitativt i takt
med den tekniska utvecklingen.

•

Barn- och ungdomar knyter nu kontakter över
hela jorden både i och utanför skolan. De flesta gymnasieskolor har sedan länge upparbetade kanaler med ett flertal länder och i grundskolan ökar kontakterna dag för dag. Allt fler
får tillgång till elektroniska kommunikationssystem. Tekniskt ökar chanserna för att barn
och ungdomar ska kunna delta i den globala
värderevolutionen, men om det verkligen blir
så beror inte på tekniken utan på våra grundläggande inställningar till avsikten med skolan.

1

http://www.skolverket.se

Läs- och skrivprocessen i skolan
Läs- och skrivutvecklingen i skolan har de sista åren
varit i fokus bl a genom Läs- och skrivkommitténs
slutbetänkande (1997) och utbildningsinspektörernas granskning av läs- och skrivprocessen som ett av
tre områden i Skolverkets nationella kvalitetsgranskning 1998. Att läs- och skrivförmågan utvecklas är av
fundamental vikt för kunskapsutvecklingen, därom
råder stor enighet. Rapporten återfinns bland Skolverkets publikationer, även i en nätversion.1
Allt är inte väl beställt på läs- och skrivfronten i
skolan, konstaterar inspektörerna, men det finns
samtidigt ett intresse från lärarnas sida att lära
mera om hur läs- och skrivprocessen skulle kunna
tas i bruk i skolans alla ämnen och på alla stadier.
Vid sina skolbesök fann inspektörerna högst olika
grader av stöd för läs- och skrivutvecklingen. De
fann miljöer i skolan där stödet är gott och elevernas kontinuerliga läs- och skrivlärande stärks, men
samtidigt fann de mindre stödjande miljöer och
sådana som inte alls utgör något stöd. I de stödjande miljöerna fanns skolpersonal som hade kunskap och visioner om människan som en språkande varelse och insåg vikten av språkutvecklingen
hos varje individ. Där togs elevernas texter tillvara
och där integrerades ämnena i en öppen och befordrande flerstämmig klasskultur. Att få respons
och finna olika mottagare ansågs viktigt, men det
var inte alltid så lätt. Oftast blev det trots goda
ambitioner bara läraren, en grupp kamrater eller
ibland föräldrarna som gav feedback. De som stod
för dessa positivt stödjande miljöer i skolorna var
enstaka lärare och ibland ett arbetslag. Sällan var
dock en hel skola besjälad av läs- och skrivutvecklingen som en kärna i kunskapsutvecklingen. Elever i dessa stödjande miljöer skulle förmodligen
ganska lätt kunna ta steget ut i de virtuella miljöerna, där eleverna skulle kunna få den respons
som de hade svårt att finna hemmavid. Ingenting
om detta nämns i rapporten.
Den sorgliga sidan av inspektörernas rapport
beskriver en miljö som praktiskt taget inte alls stöder läs- och skrivutvecklingen i den mening som
avses i läroplanen. Inspektörerna fann ensidiga
läromiljöer, som karakteriserades av slutenhet,
enstämmighet och tystnad, talängsliga elever och
färdighetsträning i olika slags övningsmaterial.
Inget eget skrivande. Man reproducerade vad andra skrivit. Här är steget långt även till den allra
enklaste form av elektroniska kontakter.

Jag har velat uppehålla mig en stund vid rapporten om läs- och skrivutveckling som en bakgrund till det fortsatta resonemanget om interaktivt skrivande i språk. Rapporten gäller alla ämnen
– även språk. Nya världar och möjligheter öppnar
sig genom elektroniska kontakter och World Wide
Web. Därmed vidgas också begreppet ’literacy’ till
en förmåga att kunna ta in texter som kommit till
i kulturella sammanhang som skiljer sig från dem
vi är vana vid. Om eleverna inte ens på svenska
utvecklar sin skrivförmåga, hur skulle skrivandet
på ett främmande språk i möten med människor
från vitt skilda miljöer och kulturkretsar kunna gå
med någon slags automatik bara för att vi kan
koppla upp oss till en samtalspartner på nätet?
Men väl igång börjar en ömsesidig påverkan. Ska
vi kunna använda oss av Internets informationsflöden och av de nya elektroniska kommunikationssätten i skolan, måste förmågan att läsa och
skriva upprätthållas och utvecklas, först och främst
på svenska men också på främmande språk, i första hand engelska. Svensklärarnas slogan ”Varje
lärare en svensklärare” har sedan länge stöd i läroplanernas formuleringar. Av utbildningsinspektörernas rapport kan vi dra slutsatsen att vi har en
bit kvar till det målet. Med världen som potentiellt klassrum, den globala skolan i den globala byn,
borde vi egentligen vara en bit in på nästa etapp
som innebär att varje lärare också i någon mening
måste vara en språklärare. Till detta återkommer
jag.
Många skolor har insett att utbildning i datorkunskap måste börja tidigt. Att skriva med datorprogrammets färgglada bokstäver kan vara roligt när handen inte vill lyda och det går för sakta
att forma tanken i handskrivna ord. Redan i årskurs 4 känns behovet av grundläggande ordbehandling angeläget (Skolverket, 1999, Verktyg som
förändrar, s 20). Allteftersom kan eleverna sedan
ta hela spektret av språkteknologiska stöd till hjälp,
både text-, tal- och multimodala stöd. Det är lexikon, grammatik- och stavningshjälp, sökfunktioner, databaser, virtuella miljöer och alla slag av elektroniska kontakter som utvecklas för varje dag.
Den tekniska sidan av skrivandet har fått god
draghjälp. Men ännu viktigare är att den dialogiska aspekten på lärande utvecklas så att enstämmiga och tysta miljöer utvecklas till flerstämmiga, språkande miljöer (Jfr t ex Olga Dysthe 1996
och Inger Lindberg 1998). Det är en förutsättning för en meningsfull användning av de kommunikativa elektroniska nätverken.
1
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Kommunikation med ljud och bild utvecklas
nu snabbt. Det innebär att de elektroniska kontakterna kan börja tidigare och att skriften successivt kan få komma in som komplement till bilden, allteftersom eleverna behärskar skriftspråket. Multimediaproduktioner är populära i
skolan, det vet vi. Där ingår texten som en integrerad del i helheten. Det är kommunikation i
en ny tid, men skrivandets tid är inte förbi även
om skriften kommer att ingå i nya konstellationen och genrer.

Den kommunikativa kompetensen
Den kommunikativa förmågan har varit i fokus i
svensk och internationell språkundervisning under de senaste årtiondena, framför allt förmågan
att reda sig i tal. Begreppet kommunikativ kompetens har successivt utvecklats från en strukturell-lingvistisk innebörd till en socio-lingvistisk-kulturell sådan. Denna förskjutning i begreppets
innebörd innebar till en början att språkets strukturella sida negligerades, ja formella fel nästan
ignorerades i undervisningen. Budskapet och
kommunikationen var det väsentliga. Idag är ståndpunkten att alla delar av den kommunikativa
kompetensen är viktiga. Förståelsen och kommunikationen är beroende av såväl behärskning av
språkets strukturer och vokabulär som medvetenhet om den sociala och kulturella situationen.
Den interkulturella kommunikativa kompetensen finns med som en del av den kommunikativa
kompetensen i kursplanerna i språk, men den är
också ett övergripande mål i skolan.
Redan 1985 fattade riksdagen beslut om att ett
interkulturellt synsätt skall prägla undervisningen i alla skolformer.1 Interkulturell syftade då på
förståelse och tolerans mellan människor med olika språk och kultur och kom mest att användas
om relationen invandrare - svenskar, men begreppet var avsett att ha en bredare innebörd. Det har
varit trögt att få igång diskussionen om den interkulturella dimensionen i undervisningen i kretsar utanför de invandrartäta skolorna, men det ser
nu ut som om det skulle börja lossna. Lingvistiska
institutionen vid Göteborgs Universitet med Jens
Allwood som drivande kraft initierade redan 1994
ett nordiskt årligt symposium om interkulturella
frågor (NIC2 ), och en rad forskningsansatser på
området kan noteras de allra senaste åren, bl a
Lundgren (2000) och Tornberg (2000).

Beslutet går tillbaka på SOU 1983:57, Språk- och kulturarvsutredningen, SKU, samt på Europarådets rekommendationer om interkulturell utbildning No.R 181984.
http://www.bi.no/nic/
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Internationellt har man mycket ivrigare än i
Sverige diskuterat begrepp som intercultural competence, cross culture dialogue och liknande samt deras konsekvenser för språkundervisningen (Byram
& Fleming, eds. 1998). Begreppet the intercultural
speaker t ex myntades av Claire Kramsch (1998)
och fick kraftfullt stöd av bl a Michael Byram som
analyserat och vidareutvecklat begreppet vid flera
tillfällen (se t ex Byram 1998). Det finns en rad
närbesläktade begrepp som har uppstått och utvecklats i olika sammanhang med något olika definitioner men med likartade innebörder. Innebörden i interkulturell kompetens sammanfaller
i vårt land – som jag ser det – med andemeningen
i skolans värdegrund, uttryckt dels i de nationella
styrdokumenten: skollagen och läro- och kursplanerna samt uppföljande kommentarmaterial,
dels i de internationella överenskommelser som
Sverige anslutit sig till och som gäller även för skolan, bl a konventionen om barnens rättigheter och
konventionerna om de medborgerliga och politiska rättigheterna respektive de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. I läroplanernas
kapitel om värdegrunden slås fast att verksamheten i skolan vilar på demokratins grund, uttytt bl a
i följande högtidliga ordval: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt
solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. Det räcker långt som
övergripande mål men det måste tolkas, konkretiseras och levas på de olika skolorna. Skolans vardag ska vara sådan att värdegrundens innehåll i
form av värderingar, tankemönster, normer och
handlingar kan tränas på ett naturligt sätt – i själva undervisningen men också i alla andra situationer under skoldagen: på raster, under fritidsaktiviteter, på skolbussen m m.
Under de senaste åren har Skolverket intensifierat insatserna till stöd för barnomsorgens och
skolornas arbete med värdegrunden. Det har skett
genom en rad rapporter, skrifter, utvärderingar,
analyser, seminarier och projekt. I skriften Med
demokrati som uppdrag (2000) ges en samlad bild av
detta värdegrundsarbete. Den demokratisyn som
präglar framställningen sätter relationerna, kommunikationen och samtalet i centrum, samtal
mellan alla som arbetar och finns i skolan, samtal
som gör skolan till en social mötesplats för olika
kulturer och sociala grupper. I det demokratiska
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samtalet kommer den dubbla aspekten alltid till
uttryck: individens rätt att yttra sin mening men
också skyldigheten att visa respekt för den som
tycker olika. ”Andra människor” i läroplanernas
formuleringar är människor runt omkring oss i
vårt eget land men också människor utanför vårt
lands gränser. Det är respekten för andra människors synsätt och värderingar som är det viktiga, inte
var de bor eller varifrån de kommer. När vi talar
om elektroniska kontakter, som detta kapitel handlar om, är denna respekt lika viktig som i verkliga
möten och är en av etikettreglerna på Internet.*
En förutsättning för ett framgångsrikt samtal
är att det genomförs i samarbete. Det innebär också en insikt om att språkliga uttryck inte nödvändigtvis betyder samma sak för min samtalspartner
som för mig. Man måste på något sätt komma underfund med hur ens referensramar sammanfaller eller skiljer sig åt om samtalet skall bli meningsfullt. Detta är ännu viktigare i samtal på ett
främmande språk och över kulturgränserna. Enkla små ord som ’family’ och ’bread’ skiftar konkret kulturell innebörd från trakt till trakt. I nätkontakterna där man inte har den hjälp som en
face-to-face-kontakt ger torde det vara än viktigare
att göra klart för sig vad orden egentligen står för.
Att arbeta med kontextualiseringar av språkliga uttryck, att ständigt jämföra och ”förhandla” om ordens innebörd är ett bra sätt att lära om varandras
verklighet (jfr Dysthe 1996).
Till största delen sker kommunikationen på nätverken ännu mest i skriftlig form. Men utvecklingen går mot virtuella miljöer som mer och mer liknar verkliga miljöer. Interaktiva videokonferenser
och olika former av nätverksbaserad undervisning
hör till det nya. Vi kan se varandra i bild, tala med
varandra, utföra ett arbete på en gemensam yta,
fristående eller på skärmen. Allt detta är bara i
början men även i dessa nya lärmiljöer finns skrivandet med som förberedelse och uppföljning och
en del av helheten.
Naturligtvis tränas den interkulturella kompetensen bäst i verkliga möten. Det är där den sätts
på prov. Men en tidig medvetenhet om språkets
subjektiva, godtyckliga karaktär skulle kunna hjälpa våra elever att få ut mera av sina elektroniska
kontakter. De elektroniska kontakterna med kamrater i andra länder kommer idag ofta före det verkliga mötet med samma människor.

Några vanliga teser om språk och
språkutveckling
Några teser om språk och språkutveckling upprepas ständigt av företrädare för undervisningen i
svenska. De är också tillämpliga i främmande språk
i den utveckling mot friare uttryckssätt som karakteriserar modern språkundervisning.
1. Språket utvecklas i dialog med andra.
I den äkta dialogen får språket mening genom att
språkliga innebörder bryts mot varandra. Det är i
spänningen mellan flera inlägg i ett samtal som
nya element skapas. Spänningen skapar möjlighet
till tolkning och reflektion.
Med dialog avses alla slags dialogiska relationer:
mellan barn och vuxna, mellan lärare och elev,
mellan elev och elev etc. Samspelet kan också ske
med en text. Det är det dialogiska förhållningssättet som är viktigt, som bygger på respekt och tillit
– till sig själv och andra.
Här avses främst det talade språket, men språket i e-postmeddelanden, i diskussionsgrupper och
i chattande ligger ofta mycket nära det talade språket genom sin dialogiska form.
2. Skriftspråket utvecklas genom att man skriver mycket.
Precis som andra mänskliga färdigheter utvecklas
genom att man utövar dem ofta, t ex bilkörning,
matlagning, hantering av ett instrument, ja vilken
färdighet som helst, så utvecklas också förmågan
att skriva genom att man skriver ofta. Tanke, tal
och skrift är olika uttrycksformer som var och en
har sina karakteristiska drag men som påverkar
varandra i ett samspel. Att skriva mycket är en god
hjälp för att omvandla hjärnans språkliga flöde till
skriftliga former. Internet är ett bra forum för skrivande i olika former.
3. Medvetna resonemang om språkets möjligheter, innebörder, nyanser och former måste till för att språket ska
utvecklas.
Hur kan detta tänkas gå till? Att ständigt vara beredd på att tolka och kontextualisera har redan
nämnts. Arbete enligt den processorienterade skrivutvecklingens metodik, i dagligt tal ofta kallad skrivprocessen, är en annan väg. I denna metodik finns
både tillfälle till arbete i storgrupp (brainstorming),
individuellt arbete och arbete i par eller smågrupper. Man snabbskriver i processens första skede utan
att behöva tänka på formen, medan man i den avslutande fasen ser till att produkten får en snygg
* Se vidare Lennart Björks artikel s 110

finish. Man diskuterar och förbättrar texten i samtal med kamrater och lärare.*
Paralleller med den språkliga utvecklingen i
skrivprocessen i klassen kan dras med skrivandet
på nätverken. I chattande finns inte tid att tänka
på formen, oftast inte heller i korta e-postmeddelanden. Men i sådan text som har en mera varaktig och officiell karaktär, t ex projektarbetenas
slutprodukter och andra inslag på skolornas webbsidor, är både den innehållsliga och den formella
sidan av språket viktig. Ingen författare publicerar ett obearbetat manus. När elevproduktioner
av olika slag sätts in helt obearbetade på webbsidan har man inte gjort skrivprocessens sista fas.
Från många håll rapporteras glädjande nog ett
vaknande intresse för att slutprodukten i elevernas arbete ska vara snygg och korrekt till innehåll
och språk. Inte minst arbetet med multimedia och
tillgången till relativt lätta presentationsprogram
har bidragit till detta.

Något om talspråk – skriftspråk och
elektronisk kommunikation
Det finns inte ett generellt ett-till-ett-förhållande
mellan tal och skrift. Tal och skrift har utvecklats
till två olika uttryckssätt även om de har grundläggande språkliga strukturer gemensamt. Att kommunicera genom tal är det naturliga och helt dominerande. Men vi tillhör en skriftspråkskultur och
måste därför lära oss att använda det skrivna språket både för att skaffa oss information och för att
kommunicera. Att knäcka skriftkoden är ett kritiskt skede i varje barns utveckling.
Att ha knäckt koden innebär inte att barnet automatiskt kan berätta i skrift. Flera exempel i litteraturen visar hur barn kan åstadkomma mycket
mer i ett samtal än med pennan i hand. Skrivandet distanserar dem från det de har att berätta.
De tappar tråden. Skriftpråket har också sina egna
lagar som barnet till en början inte behärskar. Bäst
skriver barn när de får skriva om något de känner
till mycket väl, något som engagerar dem och när
samtal och skrivande är invävda i varandra (Vygotskij 1930). Barn kan tidigt börja använda de
elektroniska nätverken för kontakt med andra
barn världen över om de får använda sig av bilder,
pratbubblor, små bildtexter, brev och berättelser.
Skriftspråket har en annan meningsbyggnad än
talspråket, ett mer precist ordförråd och överhuvudtaget ett mer elaborerat språk som kompenserar
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det stöd som en här-och-nu-situation ger. Detta kan
jag inte att närmare utveckla här.
I alla mänskliga sammanhang som avgränsas på
något sätt går språket snart sina egna vägar, utvecklar egna regler och egna särdrag. Vi kan bara tänka på dialekter, yrkesjargong, rinkebysvenska m m
inom vår egen språkkrets eller på olika varianter
av engelska världen över. Att språket inom olika
genrer på Internet också skulle utveckla sina särdrag är alltså något man kan förvänta sig och det
ser vi redan. Skriftspråket i vanliga e-postmeddelanden och diskussionsgrupper har en mycket informell karaktär – man kan snarare säga att man
skrivpratar än att man skriver. Samtidigt uppvisar
det flera av de skriftspråkliga dragen. Kern (1996)
varnar dock för att oreflekterat anlägga en alltför
informell ton på Internet, innan man känner
mottagarens sätt att uttrycka sig. Benägenheten
att uttrycka sig informellt kan växla mellan olika
kulturer och socio-kulturella grupper. Warschauer (1996) har i en studie av andraspråksinlärare
av engelska jämfört språket i face-to-face-samtal och
i elektroniska samtal. Han fann att de elektroniska samtalen trots sin informella karaktär hade ett
mer komplext språk än talat språk, både vad gäller syntax och vokabulär.
Vad framtiden bär i sitt sköte ifråga om kombinationer av bild, text och ljud för våra kommunikativa behov kan vi bara ana. Det virtuella mötet
kommer att bli förvillande likt det verkliga. Men
det är knappast troligt att vi skulle överge skriften
som kunskapsförmedlare vilken utvecklingen på
multimediaområdet än blir. De kommunikativa
nätverken aktualiserar verkligen vårt förhållande
till läs- och skrivtekniker.

till brevkompisarna och ibland också några foton,
en kassett eller andra små saker.
Vi tror lätt att den nya teknologin löser alla problem, men så är det inte. Svårigheterna att få brevväxlingen att fungera är ungefär desamma nu som
då. Själva utväxlingen av brev går snabbare idag
och det betyder mycket. Det är också lättare att
knyta en kontakt, men för övrigt är det mycket som
är lika. Därför bör vi förstås ta tillvara den kunskap som utvecklades om brevväxling som genre
långt innan datorn togs i bruk. Margareta och
Bengt Linnér har skrivit en bok om mellanstadieelevers ”språk- och kunskapsutveckling genom
brevkontakt”. Den heter Gleder meg til svar. Elever i
Norden skriver till varandra (1992). Författarna visar hur roligt barnen tycker det är att få ett personligt brev. Nyfikenhet på brevets innehåll gör
att många läshinder övervinns och tolkningsberedskapen är stor. Att skriva till en verklig mottagare,
någon man känner och som också tycker det är
roligt att få brev, stimulerar skrivandet.

Interaktivt kommunikativt skrivande
Brevväxling som genre

Svaret kommer i nästa brev:

Som bakgrund till utväxling av meddelanden med
hjälp av datorn vill jag gärna nämna något allmänt
om brevväxlingen som genre i skolsammanhang.
För språklärare är det ingen ny företeelse. Själv
minns jag brevväxling både med franska och engelska skolor redan på 60-talet. Det var vackert skrivna brev med färgglada bokstäver och teckningar,
särskilt de franska breven, och det var en glädjestund när det kom post från den utländska klassen. Det stora bruna kuvertet med många spännande frimärken och annorlunda handstil
innehöll alltid ett klassbrev och därtill privata brev
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”Att skriva brev är som att skrivtala. Många elevbrev har just den karaktären. Samtalen löper över
sidorna med frågor och svar som stafettpinnar mellan de två som brevväxlar. ” (s 10).
Genom frågor och svar skapar brevskrivarna sig
en gemensam referensram. Förmågan att kontextualisera är något som unga brevskrivare inte kan
av sig själva. På ett främmande språk är detta än
mer nödvändigt och skulle kunna vara en självklar teknik att öva. Så här kan det låta:
”Din hobby är speideren skrev du. Jag vet inte vad
speideren är. Kan du förklara vad det är för något?”

”Speideren är ett sted der vi laver alt, fra leker til
førstehjälp. Ikke som skolen. Vi går også rundt med
lodd og selger for speideren. Vi lærer også å være hyggelige mot andre. Det er en verdenskjent organisasjon. I England heter det scouts.”
Brevväxling är ett pedagogiskt arbetssätt, menar
författarna, ett arbetssätt som kan hjälpa eleven
att utvecklas både i sin språkliga, kognitiva, emotionella och sociala förmåga. I boken visas också
på ett övertygande sätt och med många exempel
hur breven fungerar som läromedel om varandras
kulturer. Då som nu var breven ofta en förbere-

delse för ett möte över gränserna, en gemensam
lägervecka eller ett utbyte där man bodde i varandras hem. I boken finns så många kloka ord och
råd och tips om vad man kan tänka på för att brevväxlingen ska bli givande. Läs den, om du inte redan gjort det! Jag tror det mesta är tillämpligt även
på elektronisk brevväxling.

Interkulturella projekt kan börja
mycket tidigt
Det finns förskolor som har regelbundna kontakter med andra länder. Givetvis sker det då via bilder, bilder barnen själva ritat eller som de tagit
fram med den populära digitalkameran. Avsändarens egenhändigt plitade namnteckning är kanske den enda skrift som förekommer, men det är
en början. Även under de första skolåren spelar
bilden den största rollen i kontakterna, men text
kommer in här och där i bilderna i form av enstaka ord och uttryck och så småningom i form av
pratbubblor och riktiga bildtexter.
Ett intressant exempel kan studeras på nätet
och kommer från Bergsbyskolan1 i Skellefteå kommun, där en av lärarna i flera år haft utbyte med
en skola i Sao Paulo i Brasilien. I det exempel jag
vill visa hade de svenska barnen (år 2) varit på cykelutflykt och plockat blåbär. Hemkomna bakades
och åts det blåbärspaj av hjärtans lust. Hela händelseförloppet skildrades sedan i en bildserie, Utflykt i blåbärsskogen (Picking blueberries), som via
webben skickades till den brasilianska klassen. Tillbaka kom recept på tre brasilianska rätter i både
bild och skrift. Och så har det fortsatt med utbyte
av bilder och bildtexter om viktiga händelser under skolåret. Vad som är intressant här är att kontakten försiggår på två plan parallellt. Lärarna skriver en kort beskrivande bildtext på engelska,
medan eleverna bidrar med ord både på sitt modersmål och på engelska i bilderna. Tre språk är
alltså inblandade.
Vid mina besök i grundskolor som har internationella kontakter träffade jag på ytterligare exempel på brevväxling där flera språk var inblandade, d v s barnens modersmål och det egentliga
kommunikationsspråket. Tioåriga svenska elever
vid en skola brevväxlar med franska barn i samma
ålder på engelska. Klassbrevet skrivs på modersmålet och lärarens översättning interfolieras rad
för rad på engelska. I det franska klassbrevet står
alltså franska och engelska ord sida vid sida, i det
1

http://direkt.skola.skelleftea.se/bb/

(Leta under Projekt och Bildspråk)

svenska klassbrevet svenska och engelska. I elevernas bildproduktion finns franska och engelska
respektive svenska och engelska ord och uttryck
insprängda.
Dessa båda exempel visar på elevens förankring i
sin egen kultur som en naturlig plattform för kontakt med en annan kultur. Sådana kontakter bygger också upp beredskap för flerspråkighet som
något naturligt. När det annorlunda kan göras
spännande från tidig ålder är mycket vunnet. Exemplen visar på ett naturligt samarbete mellan
elever och lärare i en gemensam uppgift. Här kommer Vygotskijs ’zone of proximal development’ till
direkt tillämpning. Vygotskijs budskap är ju ”Det
som barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen kan det i morgon göra på egen hand.” (Vygotskij 1933/34, citerad från Lindqvist 1999 s 271).
Varför upphör denna pedagogiska insikt så ofta
när eleverna kommer högre upp i åldrarna?
Förutom att dessa tidiga kontakter bidrar till
den interkulturella förståelsen kan de vara en bra
inkörsport den dag eleverna ska välja att läsa ett
språk mera systematiskt.
De flesta internationella kontakter i skolan sker
idag på engelska utan att detta är någondera partens modersmål. Till denna problematik återkommer jag. I sådana kontakter finns alltid ytterligare
minst två språk inblandade. När nu många skolutbyten med andra länder sker i mera allmänt interkulturellt syfte, finns anledning att fundera över
språkets roll i utbytena. Det finns t ex skolor som
ordnar minikurser i samarbetspartnerns språk före
en utbytesresa. Det är trevligt att kunna hälsa, tacka
och lite till på partnerns modersmål. I närmiljön
finns alltid täta band mellan språk och kulturella
företeelser. Språk i skolan idag måste få vara så
mycket mer än de traditionella skolspråken. Detta ligger i linje med den språkpolitik världen över
som värnar om minoritetsspråkens överlevnad.

E-post – grundbulten i de elektroniska
kontakterna
E-postfunktionen är snabb, billig och upplöser
praktiskt taget beroendet av tid och rum. Det går
lika fort och kostar lika mycket att skicka ett meddelande till andra sidan jorden som till grannen i
samma hus. Att skriva och sända ett e-postmeddelande är enkelt, och håller man sig till enbart text
duger även mycket primitiv datorutrustning. Att
skriva ett e-postmeddelande kan jämföras med att
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tala in ett meddelande på någons telefonsvarare.
Det ligger och väntar tills adressaten öppnar sin
brevlåda för att läsa det. Det är därför begripligt
att e-post snabbt fått en stor spridning. Därmed
inte sagt att datorkommunikation helt bör ersätta
mer traditionella sätt att utväxla meddelanden.
Fax, telefon, brev och personliga möten har alla
sina fördelar i rätt sammanhang. Man använder
det sätt som för tillfället är lämpligast: brev, fax, epost eller telefon, men i de fall de båda kommunicerande parterna har fungerande e-postförbindelser ses detta som en klar fördel (Brodow 2000).
E-post som kommunikationsmedel inom skolan och med världen utanför har ännu inte fått
den användning det förtjänar. Varje elev och varje
lärare en egen e-postadress! Vi är långt därifrån
ännu, särskilt i grundskolan, men det är idealet.
Då kan alla i skolan nå varandra, både inom skolan och utifrån, förutsatt att alla har tillgång till
en dator. Eleven kan t ex hemifrån stå i brevkontakt med både lärare och kamrater. Vissa uppgifter kan både delas ut och tas in elektroniskt.
Elevernas ämnesdagböcker och logg finns lätttillgängliga för läraren som kan utnyttja småstunder att ge respons och han slipper släpa på
klassuppsättningar av skrivböcker. Somliga skolor
sätter upp ett särskilt intranät, andra lägger upp
konferenser och plattformar av olika slag för sådana ändamål på Internet. I dessa system kan man
skapa mappar och diskussionslistor för alla möjliga behov. I språk har förstås varje ämne och språkgrupp sin mapp med material och instruktioner
från läraren och undermappar för alla elever där
deras eget material kan förvaras Kontakterna kan
ske på svenska eller på det främmande språket,
beroende på meddelandenas syfte och karaktär.
Lärares och elevers elektroniska kommunikation
med varandra runt det gemensamma vardagsarbetet är en bra introduktion till skrivande kontakter med andra skolor ute i världen.

Brevvänner och kortare brevprojekt
Elektroniska kontakter i skolan förknippades i början mest med att skaffa pen-pals, eller key-pals, men
efterhand har man förstått att nätet har så mycket
mer att erbjuda. Många skolor hjälper till med tips
om adresser till elever som tycker det är roligt att
brevväxla men låter eleverna sköta individuell brevväxling på sin fritid eller kanske som ämne under
elevens val. Det hindrar ju inte att elever ändå kan
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Ruth Vilmi’s Web World, http://www.ruthvilmi.net/hut/

få läsa upp brev och berätta om sina kontakter och
ta upp intressanta saker i klassen. Det finns mängder av ställen på nätet där man kan få hjälp med
adresser. Se t ex Skolverket (under rubriken Internationalisering), Brodow (1996) eller Cunningham/Andersson (1997).
De individuella brevkontakterna är ofta kortvariga och det är svårt att integrera sådan brevväxling i skolans övriga verksamhet. Datorkommunikation låter så lätt men det går inte av sig självt
lika lite som vanlig brevväxling. En del elever får
svar, andra inte. De senare blir besvikna. Efter några vändor upphör breven att komma. Därför rekommenderas allmänt att klassen eller en grupp
elever görs till bas i ett brevväxlingsprojekt (Kern
1996) och att breven fokuseras på ett innehåll som
på något sätt kan relateras till kursplanen. All erfarenhet talar för detta. Brevväxling måste oftast
ingå i ett större sammanhang för att kännas meningsfull, t ex som förberedelse för ett senare utbyte eller som verktyg i ett gemensamt arbete.
Men visst går det att bedriva mera renodlade epostprojekt. En språkklass i ett land brevväxlar med
en språkklass i ett annat land. I litteraturen och på
nätet finns flera sådana projekt beskrivna (Tella 1992,
Warschauer 1995, Kern 1996, Vilmi1 m fl). Kortare,
lyckade e-postprojekt övergår oftast i andra samarbetsprojekt. Särskilt på grundskolans lägre nivåer kan
det fungera fint att börja med ett brevprojekt.
Ett kortare e-postprojekt kan se ut på ungefär
följande sätt: Först skrivs ett presentationsbrev. Det
kan både innehålla individuella presentationer
och lite om skolan, geografisk belägenhet m m.
Elever eller grupper av elever från de båda klasserna paras sedan ihop med varandra. Individuella brev kan skickas omväxlande med ett klassbrev
eller brev från en grupp elever. Men ingen får bli
utan brev! Detta är mycket viktigt. Olika överenskomna teman behandlas.
Om det hela ska fungera måste man från början ha gjort vissa överenskommelser, i stort desamma som gäller för projekt i allmänhet. Man ska
formulera ett mål som båda parter kan enas om.
Innehåll och mål ska kunna anknytas till läro- och
kursplanerna. Projekt som löper vid sidan om det
reguljära skolarbetet har ingen riktig livskraft. Man
bör bestämma en slutpunkt då man utvärderar
projektet. Man bör vara medveten om eventuella
kulturella skillnader, språkkunskaper, skolårets
uppläggning (lov) och inte minst med vilket engagemang man är beredd att gå in i projektet. Se
vidare Språk och IT (Brodow 1996 s 52).

Utbytesresor
Skolor och lärare som är intresserade av internationella kontakter försöker få till stånd utbytesresor. Själva resan och vistelsen i det främmande landet kan göras till ett projekt som återkommer år
efter år. I projektet ingår också att ta emot elever
från partnerskolan. ”Aldrig mer en skolresa, men
gärna en utbytesresa”, sa en lärare jag talade med.
Utbytesresor där man bor i varandras hem är något helt annat än en skolresa med inkvartering på
hotell eller vandrarhem. I hemmiljön möter man
det annorlunda på ett mycket mer påtagligt sätt
och man har möjligheter att reflektera över det
och ställa frågor på plats. Elever och lärare brukar
också få vara med i skolan under dagarna och lära
känna ett annat skolsystem. För lärarna är dessa
kollegiala kontakter allmänt mycket uppskattade.
Eleverna tycker det är spännande och brukar komma tillbaka med en annan syn på sin egen skola.
Utbytesresan kan ha ett speciellt innehåll som har
att göra med skolans profil. Det kan t ex vara en
dansklass eller en musikklass som åker eller elever med en viss yrkes- eller intresseinriktning. Annars gör den mottagande skolan upp ett program
av mera allmän kulturell karaktär.
Förberedelser för en utbytesresa sker i många
fall genom nätkontakter under förutsättning att
partnern har en elektronisk uppkoppling. Vanligt
är att elever som ska bo tillsammans lär känna varandra genom en tids personlig brevväxling före
utbytet. Man berättar om sig själv och sin familj.
Efter resan är det naturligt att man fortsätter brevväxlingen och kanske man också fått nya vänner
att hålla kontakt med. Någon form av utvärdering
brukar det finnas. Det kan också ingå i överenskommelserna att resan ska redovisas på skolans
webbsida, se t ex Junedalsskolan i Jönköping1 .
Att förberedelse- och efterbehandlingsfasen i
ett skolutbyte är utomordentligt viktig för en kvalitativ ökning av elevernas interkulturella förståelse tas upp av flera forskare, t ex Byram (ed) (1997)
och Lundgren (2000).

Att skriva något tillsammans

något slag. Produkterna är många gånger imponerande, men de skulle ha kunnat komma till
under större interaktivitet för att samtidigt nå andra mål i undervisningen. Tyvärr går det nog ofta
så till att man gör var sin bit utan att man kommunicerar så mycket om varandras bidrag. Man läser
dem, men sedan stannar det ofta därvid. Jag påstår inte att det alltid är så. Men ur den tidigare
nämnda rapporten om den europeiska dimensionen i svensk skola (Skolverket 2000) kan man nog
utläsa en viss ytlighet i kontakterna. ”Europeiska
skolor behöver erövra varandras kulturer i en djupare mening för att göra Europa mera känt för
varandra” (s 88). Nåja, vi är ännu i början, och det
finns lysande undantag.
Jag vill påminna om ett alldeles strålande exempel på nordiskt samarbete, som skulle kunna
vara inspirationskälla för ett projekt i främmande
språk. Det arbete jag vill berätta om resulterade i
en välskriven och spännande bok. Det var ett samarbetsprojekt mellan tre skolor på Nordkalotten.
Det började 1990 i en årskurs 4. Två år senare låg
boken färdig. Det genomfördes på ett enkelt elektroniskt system flera år innan WWW var allmänt
känt. Vartannat kapitel är skrivet på svenska och
vartannat på norska, men innehållet i varje kapitel diskuterades noggrant av alla, och tips om fortsättningen gavs kontinuerligt. Katastrofen, som
boken heter, handlar om hur molnet från en kärnkraftsolycka sprider sig mot norr och tvingar
svenskarna att fly till Norge. Ett rikt persongalleri
utvecklades i det flitiga utbytet av filer mellan skolorna. Lärarna säger att denna grundliga genomarbetning inte hade varit möjlig utan det elektroniska verktyget.
Liknande projekt har sedan genomförts i samarbete med författare vid andra skolor, men jag
har aldrig hört talas om några klasser som så
grundligt har bearbetat varandras bidrag i skrivprocessens anda till en produkt som alla var nöjda
med och stolta över.
Det finns en rad sajter på nätet som tar emot
pieces of creative writing 2. De är inte interaktiva i den
nära mening som föregående exempel visar, men
de finns där som inlägg i den övergripande flerstämmiga dialog som är själva kulturen på Internet.

Många av de organiserade projekten som har en
viss varaktighet, t ex EU-projekten, utmynnar ofta
i en konkret produkt, t ex en tidning, en bok, en
utställning, en film, en cd-rom eller en databas av
1
2

http://www.junedal.org
Exchange: http://deil.lang.uiuc.edu/exchange/ eller Creative Writing for Teens: http://teenwriting.about.com/teens/teenwriting/mbody.htm
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Läsa och skriva

Brevlistor, diskussionsgrupper (Usenet)
och webb-baserade prathörnor

Läsprojekt som syftar till att man läser representativa böcker ur varandras kulturer kan inbjuda till
mycket skriftlig interaktivitet. Sådana projekt finns
i olika varianter. Det kan gå till så att två klasser
som bestämt sig för att ha ett läsprojekt tillsammans väljer ut en eller ett par böcker ur vardera
kulturen. Alla läser först alla de valda böckerna,
reflekterar och antecknar frågor. Sedan vidtar ett
utbyte om vad man läst. Man ställer och besvarar
frågor om varandras böcker och kommer osökt in
på kulturella reflektioner. Man utarbetar bakgrundsmaterial, tecknar och förklarar. Om läsningen lyckas fängsla deltagarna, kan en intensiv period av interaktivt skrivande följa.

Enkäter, opinionsundersökningar m m
Det finns gott om upprop och opinionsundersökningar på nätet som man kan delta i. Men mera
meningsfullt är kanske ändå att organisera något
sådant för en begränsad krets t ex mellan två eller
tre skolor (kulturer), så att man efteråt kan använda underlaget för ytterligare tankeutbyte.
Projektet Cultura är ett utmärkt exempel på hur
man på ett enkelt sätt kan komma skillnader och
likheter in på livet. I detta projekt deltog en amerikansk och en fransk grupp, men det borde gå
bra att använda denna modell för vilka kontrasterande grupper som helst.
Metodiken bygger på enkäter eller frågeformulär. Tre slags uppgifter förekommer.
1) ordassociationer, t ex utifrån ord som ’police’,
’individulism’ etc. Deltagarna associerar fritt till
ett antal ord. De båda gruppernas associationer skrivs ut i två kolumner och jämförs, vilket
ger anledning till många reflektioner.
2) komplettering av en påbörjad mening, t ex A
true friend is someone who...
3) Reaktioner på hypotetiska situationer: en situation där modern slår sitt barn, konfliktsituationer mellan föräldrar och barn, etc.
Även i de båda sista exemplen är det jämförelsen
och reflektionerna som är det viktiga. Det går lätt
att få igång ett samtal om likheter och olikheter.
Culturas webbsida är väl värd ett besök1.
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1

http://web.mit.edu/french/cultura

2

http://www.kidlink.org

3

En brevlista (sändlista, mailinglista) avhandlar ett
särskilt ämne. Alla meddelanden till listan skickas
vidare till alla listdeltagare. Det finns tusentals sådana listor med skiftande aktivitet och kvalitet,
både för specialister och för folk i allmänhet. Se
Skoldatanätet, Brodow (1996) och Cunningham/
Andersson (1997).
Vissa nätprojekt består i själva verket av mailinglistor. Ett sådant nätverk är t ex KIDLINK2 för barn
mellan 10 och 15 år. Det kan kännas lite krångligt
att ta sig in i KIDLINK, men väl där erbjuder sig
fantastiska möjligheter för barn att skicka e-post
till varandra. Det är också en trygg plats, eftersom
viss övervakning och hjälp erbjuds. Där finns olika slags diskussionsforum, både spontant öppna
och tematiska. Där finns också möjligheter att starta eller haka på projekt. KIDLINK har även en real
time chat som öppnas vissa tider för ämnen som
annonserats i förväg.
Det enda som krävs för att barn ska få delta i
KIDLINKs aktiviteter är att de kortfattat besvarar
följande fyra frågor:
1) Who am I?
2) What do I want to be when I grow up?
3) How do I want the world to be better when I
grow up?
4) What can I do to make this happen?
Det som är intressant är att svaren från alla tusentals barn som besvarat dessa frågor ligger kvar
på nätet i ett arkiv. Svaren på fråga 3 och 4 kan ge
anledning till intressanta jämförelser av hur barn
från hela världen ser på sin och jordens framtid.
Högre upp i skolsystemet finns likaså en rad skolinriktade nätverksprojekt som även svenska skolor deltar i, t ex ESP (European School Projects)3
eller det japanska Gakkos4 för att bara nämna ett
par. Medverkan i många nätverksprojekt består i
att man sätter in berättelser, beskrivningar, iakttagelser eller utredningar under ett givet tema. Man
kan få reaktioner på det man satt in eller reagera
på andras bidrag, och sen kan samtalet lätt vara
igång.
Nyhetsgrupperna/Newsgroups/Usenet groups
liknar mailinglistorna men inläggen kommer inte
hem i den elektroniska brevlådan. Man uppsöker
dem online. Det finns tusentals grupper i olika

http://www.esp.educ.uva.nl

4

http://www.gakkos.com

ämnen. En viss indelning i kategorier finns. Newsgroups med beteckningen ’k12’ är t ex relaterade
till skolan och grupper som innehåller ’soc’ handlar om samhälle och kultur. Där finns soc.
culture.german, soc.culture.french etc. Dessa senare erbjuder utsökta tillfällen att både göra iakttagelser och ställa frågor om kulturella aspekter.
Det har också en av skolorna som besvarade min
enkät insett och redovisar på sin hemsida ett mycket seriöst upplagt projekt där eleverna gick ut i
olika nyhetsgrupper och tog reda på vad människor visste och tyckte i vissa religiösa och politiska
frågor. Efteråt skedde källkritisk behandling av det
inhämtade.
Varken mailinglistor eller Usenet groups används så mycket i undervisningen i svenska skolor
vad jag har förstått, men de finns där som en möjlighet. Framför allt kan man skapa en egen lista eller diskussionsgrupp om man behöver.
I många fall har man tillgång till diskussionsgrupper och prathörnor direkt från webbsidorna. Många
språksajter har sådana tjänster. Se t ex Dave’s ESL
Café1 eller Englishtown.2
Skolor, andra institutioner och organisationer
med webbsidor är också mötesplatser. De har alla
en mail to-knapp som man kan använda sig av för
att få kontakt. I många fall finns också ett diskussionsforum. Internationella organisationer som FN,
UNESCO, SIDA har rikligt med hjälp för skolan,
t ex UNESCOS Voices of Youth3 . Se vidare Skolverket4 under Internationalisering med länkar.
För invandrade elever i Sverige och för alla barn
som vistas någon annanstans än i sitt hemland
betyder Internet och de elektroniska kommunikationsmöjligheterna att de lätt kan få kontakt med
sina hemkulturer.

”Field trips” och spännande
forskningsprojekt
En inte ovanlig form av nätprojekt knyts till riktiga forskningsprojekt, ofta med spännande inslag.
Det kan röra sig om polarexpeditioner, rymdfärder, expeditioner till havs, bergsklättringar m m.
Ett exempel på sådana ’field trips’ är det populära Jason-projektet, The Jason Project.5 Jason-projektet startade 1989 och sedan dess har ett nytt återkommit varje år. Jason-projektet drivs av en
amerikansk stiftelse, the Jason Foundation, och
syftar till att bl a träna ungdomar i naturvetenskaplig forskningsmetodik. De två sista årens projekt
1
6

http://www.pacificnet.net/~sperling/eslcafe.html
http://tandem.uni-trier.de/Tandem/email/index.html

2

http://www.englishtown.com

3

har handlat om regnskogen och undervattensforskning. År 2001 går expeditionen till Hawaii.
Man kan följa forskningsteamet genom online video, nyhetsbrev m m och man kan ställa frågor till
forskarna. Runt kärnan i projektet finns en livlig
kringverksamhet med diskussionsgrupper för elever och lärare, litteraturförslag m m. Projektet har
en ämnesövergripande ambition. Ett mindre antal
elever och lärare från olika delar av världen deltar i
själva expeditionen. Det finns även andra liknande
projekt. Svårigheten är kanske att integrera sådana
projekt i den reguljära verksamheten.

Language Learning in Tandem
En speciell form av brevväxling är något som kallas Language Learning in Tandem. Med tandem menas att två individer med olika modersmål brevväxlar som ett stöd för att lära sig den andres
modersmål och kultur. En tysk student lär sig svenska tillsammans med en svensk som vill träna sin
tyska. Detta slags utbyte började på 60-talet mellan Tyskland och Frankrike som en uppföljning
av tysk-franska ungdomsläger. Privata språkskolor
i Sydeuropa har använt sig av tekniken och i tvåspråkiga områden har det blivit ett sätt att skapa
kontakt och utveckla varandras språk. Meningen
är att själva breven ska skrivas på målspråket, men
kommentarer – såväl språkliga som kulturella – kan
göras på vars och ens modersmål. Det är lätt att
inse vinsterna av sådan brevväxling om den sker
med en viss regelbundenhet.
Kruxet är att det finns förhållandevis få som
vill lära sig svenska. Men försöka duger. Under alla
omständigheter är den metodik och de råd som
utarbetats inom tandemsystemet värdefulla även om
kommunikationsspråket för den ena parten skulle
vara modersmålet men med intresse för samtalspartnerns kultur, se vidare Helmut Brammerts kapitel i
Warschauer (1996) samt tjänstens hemsida.6

Videokonferenser, Chatt, Mud och Moo
Samtliga dessa fyra tekniker (och ytterligare ett
antal) är exempel på kommunikation i realtid,
d v s avsändare och mottagare har samtidig kontakt med varandra. I videoferensen kan grupper
av elever på skilda platser på jorden se varandra i
bild och tala direkt till varandra. Man kan redovisa arbeten för varandra och arbeta aktivt på skär-

http://www.unicef.org/voy/

4

http://www.skolverket.se

5

http://www.jasonproject.org/
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men. Det låter som hittat för språkundervisningen. Försök görs också med sådana uppkopplingar, men det praktiska genomförandet kräver god
planering och kan ibland synas oöverstigligt svårt
att genomföra. En sådan detalj som respekten för
exakt klocktid kan skifta i olika kulturer och då
kan man förstå att det kanske inte alltid fungerar
i ett klockstyrt schema som det svenska. Då är det
säkert lättare för enskilda elever eller mycket små
grupper att videochatta online med t ex det lilla
behändiga programmet CU-SeeMe. Skrivandet
kommer in som en del av kontakten för att bestämma tid när man ska träffas på nätet m m.
Chatt är ett annat exempel på kommunikation
i realtid. Samtalet växer fram på skärmen, replik
för replik. Det är en sorts skrivna samtal, man skrivpratar. En chatt kan ofta nås via webben eller i särskilda chattkanaler, t ex IRC (Internet Relay Chat).
Att chatta är mycket populärt bland ungdomar,
men man kan inte påstå att skolan ännu lyckats
införliva chatten i pedagogiskt meningsfulla sammanhang i någon högre grad. Det förekommer
att man träffar den utländska partnerskolan i en
chattsession men så vanligt är det nog inte. De
praktiska problemen är ungefär desamma som vid
videokonferensen. Man ska komma överens om
en tid. Det tekniska måste fungera. Man bör ha
förberett ett ämne. Alltför många bör inte delta
samtidigt. Två klasser kan vara för mycket. Men
kanske är detta bara barnsjukdomar.
En pedagogisk användning av chatt har prövats
i en studie av Orlando R. Kelm (Warschauer, ed.
1996, s 22). Den egna språkgruppens elever kopplades ihop med varandra för att skrivprata om ett
överenskommet ämne. Men varför skicka skrivna
meddelanden till varandra när man kan prata i
samma rum? Kelm citerar en elev från utvärderingen av försöket med elektronisk chatt i den egna
språkgruppen:
I participated 600% to 1000% more in lab than I
do in class. I feel it easier to communicate through
this vehicle. I admit I am slightly reserved but with
the Interchange1 it is easy to communicate freely and
say what is on your mind without the pressure of speaking before the classroom.
I sina kommentarer påpekar Kelm att den här typen av övningar har sitt berättigande, omväxlande med muntliga samtal i klassrummet. Långsamma och lite blyga elever kan i lugn och ro
formulera sina tankar. Språkligt stöd kan de få i
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1

Interchange är namnet på den programvara som användes, min anm.

kamraters föregående inlägg som ligger kvar på
skärmen. Ingen kan dominera diskussionen, eftersom det är fritt att hoppa över att läsa långa
inlägg om man så önskar.
Chatt i språkgruppen kan vara en bra träning i
sig – vid sidan av andra aktiviteter – för att träna
det spontana språket, men det är också en bra
förberedelse för liknande konferenser med skolor ute i världen.
Helt klart är chatt som fenomen intressant för
språkundervisningen, eftersom den bygger på
skrivna samtal och stimulerar deltagarna till snabb
språkbehärskning. Ungdomarna behärskar tekniken, så varför inte experimentera lite mer med
den i pedagogiska sammanhang?
En intressant metodisk användning av en chatt
är att logga ned den och senare använda den för
språkliga studier och kommentarer.
Mud och Moo liknar chatt så tillvida som det är
mötesplatser på nätet där man kan skrivprata med
varandra. En mud kan utformas som en slags rollspel, där de medverkande skapar historien under
spelets gång. Det finns försök att pedagogisera
muddar, men det är inget som nått den svenska
skolan. En moo skiljer sig från t ex en chatt genom att aktiviteterna utspelar sig i en virtuell miljö. Denna miljö kan t ex vara ett slott, en restaurang, en skola eller ett geografiskt avgränsat
område. Le Moo francais har t ex Paris som virtuell
miljö, där kända monument och byggnader fungerar som mötesplatser. Det verkar som om chatten har slagit ut intresset för moo. Det kan bero
på att man måste behärska ett antal kommandoord för att kunna föra ett samtal. Men gör en sökning på ’educational moo’. Det är intressant.
Kanske är det så att det kommit så mycket nytt
på en gång att vi inte hunnit sätta oss in i alla möjligheter. Det som tidigare sagts om brevkontakter,
att dessa bara fungerar i skolan om de kan integreras i vardagsarbetet, det gäller naturligtvis också alla dessa andra tjänster på nätet.

Distansundervisning och kurser på nätet
Distansundervisning är den elektroniska formen av
korrespondensundervisning men den är så mycket mer. Hermodskursen (och motsvarande) användes ofta av kunskapssugna som inte fått chansen att
gå i läroverk. Studierna kunde göras i hemmet efter arbetets slut. Idag är åter hemmet aktuellt som
studieplats. Men nu i samarbete med skola, arbets-

platser och en rad institutioner och med hela den
nya teknologin till hjälp. Kontakterna med läraren,
tutorn, kursledaren eller vem det nu är sker oftast
per e-post.
Arbetslivet har inte varit sent att utnyttja tekniken för yrkesfördjupning på distans och inom folkbildningen händer mycket med studiecirklar och
folkhögskolor som bas. I den obligatoriska skolan
experimenteras med distanskurser från årskurs 4
och uppåt. Vad man eftersträvar är en kostnadseffektivare undervisning som samtidigt stöder mer
flexibla inlärningsstrategier och mer individanpassade undervisningsmetoder.
Vad som är intressant inom ramen för det här
kapitlet är att allt detta samtidigt sker på en global
nivå. Sverige var ingalunda först. Australien liksom
USA t ex har långvariga erfarenheter av glesbygdsundervisning med användning av främst audio- och
videokonferenser. Idag sker distansundervisning
mer och mer genom uppkoppling till Internet, s .k
e-Learning.
Begreppet e-Learning betyder idag en interaktiv nätbaserad undervisning med ständigt uppdaterat undervisningsmaterial och tillgång till handledare och kurskamrater dygnet runt genom ett
särskilt password. Det finns en rad kurser i en mångfald ämnen att koppla upp sig till. Ännu sker kontakterna mest med e-post och chatt men här står vi
i en snabbt accelererande teknisk utveckling där
handledningen också kan innebära direkt muntlig
kontakt – ansikte mot ansikte – eller med bara ljud
som i en telefonkontakt. Vi kan föreställa oss den
språkträning som kommer på köpet i kurser som
inte är rena språkkurser, och vi inser också snabbt
att den som har grundläggande språkkunskaper har
otroliga möjligheter att utveckla dessa med hjälp
av de nya tekniska kommunikationssätten.

Kan elektroniska nätverk stödja goda
inlärningsmiljöer?
Här följer några påståenden om lärande som har
stöd i allmänt accepterade inlärningsteorier. Var
och en uppmanas reflektera över i vad mån de elektroniska nätverken kan erbjuda en hjälp att skapa
de nämnda lärmiljöerna.
• Elever lär i en öppen miljö som uppmuntrar
till deltagande.
• Elever lär i en rik och naturlig språkmiljö.

• Elever lär när innehållet relaterar till en häroch-nu-situation.
• Elever lär när de får arbeta med det som intresserar dem.
• Elever lär när de själva kan dirigera samtalen
(De styrs inte av läraren).
• Elever lär när de kan följa sin egen rytm, får tid
att formulera sig och inte blir avbrutna.
• Elever lär när de får tillfälle att ta eget ansvar.
• Elever lär i samtal med kamrater likaväl som i
samtal med läraren.
• Elever lär när de får feedback på innehållet,
inte främst på formen.
• Elever lär i ett icke tillrättalagt material genom
s k experiental learning.
• Elever lär i ett vidgat socialt och kulturellt sammanhang.

Svårigheter och möjligheter
Idag gäller det inte om vi ska använda oss av de
elektroniska nätverken eller inte, utan hur vi bäst
ska kunna tackla problemen för att kunna dra nytta
av de möjligheter de erbjuder.
Problem med Internet och elektronisk kommunikation finns av både pedagogisk, etisk och teknisk art. Här vill jag hänvisa till den nyligen publicerade skriften Internet på gott och ont av Lars
Truedsson (2000). Finns även i en nätversion, se
Skolverkets hemsida.
De tekniska problemen, som trots allt ändå är
de som är lättast att komma tillrätta med, måste
lösas på ett sätt så att alla får adekvat utbildning
och att rätt hårdvara finns på rätt plats. Här händer mycket just nu med bredsatsningen ”Lärandets verktyg”, ITiS, Informationsteknik i skolan.
De stora pedagogiska och de etiska frågorna har
med hela skolutvecklingen som koncept att göra.
Dem kommer vi inte undan. Det är där vi måste
starta även i språk. Vad vill vi med skolan? Hur
kan språkundervisningen bidra till det målet? På
vad sätt kan IKT användas för att stödja undervisningen mot det målet?
Entusiasmen för virtuella kontakter är stor.
Ändå har man i skolan haft svårt att få djup och
regelbundenhet i kontakterna och det finns en
övertro på att de elektroniska nätverken ska lösa
allt. Det framgår av den redan nämnda utvärdering som Skolverket (2000, s 45 ) gjort av den europeiska dimensionen i svensk skola i ett skolutvecklingsperspektiv. Riis (2000) konstaterar att
135

datorn i språk alltjämt ofta används enbart för ordbehandling, renskrivning, textförbättring och
dylikt. Ett par andra skrifter från Skolverket har
en hoppfullare ton med glimtar från enstaka skolor som visar att IKT åtminstone på sina håll fungerar som verktyg i projekt och för erfarenhetsutbyte mellan skolor (Skolverket 1999 a, b).
Min egen studie som utgår från ett positivt urval av skolor med internationella kontakter visar
också på att IKT i vissa skolor är ett ofta anlitat
hjälpmedel i kontakterna med skolor i andra delar av världen. I många av dessa skolor har e-post
blivit ett lika vanligt sätt att kommunicera som de
traditionella sätten med brev, vykort och fax. Mer
än hälften av de deltagande skolorna anser att IKT
har stor eller ganska stor betydelse i kontakterna
Då ska man ha i åtanke att många samarbetspartners ännu inte har tillgång till elektronisk uppkoppling eller har en dåligt fungerande sådan.
Likaså redovisar 45% av skolorna att de har kontakt någon gång per vecka, i ett tiotal av dessa t o
m dagligen. En sådan täthet i kontakterna vore
helt omöjlig utan elektroniska förbindelser (Brodow 2000).
Min hypotes är att förväntningar som inte slagit in inte bara beror på okunskap om mediet eller på mediet självt. Den dialogiska grundstrukturen i undervisningen är en förutsättning för att
språkandet ska komma igång både i klassrummet
och över gränserna. Skolor som därtill utvecklat
något av ett internationellt klimat tar e-post i anspråk som ett smidigt hjälpmedel om partnern har
tillgång till e-post. Det händer t o m att skolor som
gärna vill kommunicera med e-post hjälper partnerskolan att få en uppkoppling som del av ett
solidariskt hjälpprojekt.
Det blir allt vanligare att flera ämnen samarbetar i ett projekt. Språkämnena är inte alltid inblandade i samverkansprojekten. Detta väcker frågan
om eleverna får tillräckligt med språklig hjälp i
sina kontakter och redovisningar. I många fall besitter lärarna i det aktuella projektet de språkkunskaper som behövs men inte alltid, och det vore
synd om bristande språkkunskaper skulle vara orsak till att många internationella projekt helt enkelt inte kommer igång eller kommer av sig. Jag
kan väl föreställa mig att språklärarna inte vill eller kan ställa upp med språkhjälp i alla skolprojekt där de inte är inblandade. En lösning skulle
vara att en skola eller några skolor tillsammans
finge anställa en språklig coach som en generell
språktillgång för hela skolan. Det ska helst vara en
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* Se vidare John Nixons artikel s 225

person som förutom flytande språkbehärskning
därtill också är hemma på IKT och grunderna i
projektarbete samt har ett intresse för internationella kontakter. Det vore väl inte omöjligt att en
sådan tjänst kunde vara en del av ett utbyte, t ex i
lärarutbildningen. Jag tror det skulle betyda mycket både för lärare och elever.
Med fenomenet SPRINT (Språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning) är vi en
bit på väg. SPRINT innebär att undervisningen i
ett skolämne helt eller delvis sker på ett främmande språk. John Nixon har gjort en utredning av
läget i Sverige (Nixon 2000). Enligt hans rapport
förekommer någon form av ämnesundervisning
på ett främmande språk (mest engelska) i 4% av
de svenska grundskolorna och i över 20% av gymnasieskolorna. Av lärarna som undervisar i
SPRINT i grundskolan har 75% språklig behörighet och i gymnasieskolan är motsvarande siffra
42%.
Arbetet med SPRINT har gett värdefull information om intresset för kunskaper i främmande
språk i skolan. Önskvärt vore att detta arbete kunde vidgas till att omfatta även behovet av språkligt
stöd vid internationella kontakter.*
En annan aspekt på språkproblemet är att samarbetspartnern i många fall har sämre kunskaper
i kommunikationsspråket än våra svenska elever.
Hur löser våra elever en sådan situation? I intervjuer jag gjort med elever i grundskolans år 9,
som haft utbyte med andra länder, finns flera exempel på att elever måst förenkla sitt språk för att
samtalspartnern skall förstå.
Man sänker sin egen nivå i engelska, för att deras
dåliga engelska blir ju som ett nytt språk kan man
säga…Ibland var det så att man sa t ex ett komplicerat ord och så förstod dom inte och då fick man förklara det på en dålig engelska i stället och så förstod
dom. (Intervju med manlig elev, år 9, maj 2000).
Problemet är reellt och bör uppmärksammas. Lösningen är inte att undvika situationer där eleverna kan råka ut för dålig engelska, t ex på Internet
och i utbyten med vissa länder, utan att i stället
öka elevernas språkliga medvetenhet och hur de
kan bidra till att utveckla sina kamraters språk. Vårt
ansvar blir därför dubbelt: dels att se till att våra
egna elevers språk utvecklas, dels visa på strategier
så att de kan hjälpa partnern.

Även om syftet med kontakterna inte i första
hand är ökade språkkunskaper, spelar ett fungerande språk stor roll för innehållet och utbytet på
ett djupare plan. Betygskriterierna i de nya kursplanerna ställer kravet att eleverna använder strategier såsom omformuleringar för att kommunikationen skall fungera och att de anpassar sitt språk
till situation och mottagare. Att strategierna också gäller mottagarens bristande språkkunskaper
nämns inte explicit. Den interkulturella ståndpunkten bör vara att hänsyn tas också till samarbetspartnerns språkkunskaper, vilket eleven i ovanstående exempel visat fint prov på.
Språkkunskaper är en viktig förutsättning för
internationella kontakter, men språket utvecklas
också i kontakterna. Med IKT har möjligheterna
till kontakter ökat. Det är kombinationer av IKTanvändning, språkkunskaper och målsättningen
interkulturella kontakter som kan bli intressant.
Flera företeelser i den svenska skolan talar för att
en gemensam nämnare skulle kunna formuleras i
utvecklingen mot en skola med både lokala och
globala ambitioner.
Exempel på inslag är:
•
•
•
•
•
•
•

Värdegrunden
Ökande internationella kontakter
Det ämnesövergripande arbetet i arbetslag
Möjligheterna till elektroniska kontakter
Tillgången till information på Internet
Synen på språk i ett framework-perspektiv
Intresset för SPRINT

Till sist ett par avslutande citat som sammanfattar
det viktigaste av vad jag velat säga:
Teachers’ understanding of both practical and theoretical issues, as well as their ability to integrate computer use with other language activities in a meaningful way will ultimately determine the value of
computer-mediated communication in foreign language education.(Kern, 1996 s 118).
In short, a new kind of learning culture is bound to
emerge if we take into adequate account all challenges of cross-culture communication, all opportunities
offered by an extensive comprehension and appropriation of dialogic principles, and if we make full use
of modern communication technologies and CMHC.
(Tella & Mononen-Aaltonen, 1998, s 50 i nätversionen).

Författarpresentation
Ulla Brodow, fil mag. Språklärare. Har främst undervisat i franska och svenska för invandrare.
Arbetar f n med en pågående studie om Internationaliseringstanken i svensk grundskola med särskild fokus på Internationella kontakter.

Diskussionsfrågor
1. Skulle Dalins värderevolution kunna vara en utgångspunkt för innehållet i internationellt projektarbete vid din skola? Om ja, hur skulle det kunna
gå till?¨
2. Hur kommer den internationella dimensionen/
det interkulturella synsättet till uttryck i ditt ämne/
i ditt arbetslag/vid din skola som helhet?
3. Språklärarna är inte alltid med i skolornas internationella projekt. Hur skulle du kunna hjälpa
till att stödja språkutvecklingen i sådana projekt?
4. IKT kan fungera som ett stöd i undervisningen.
På vilka punkter kan du som språklärare tänka dig
att använda IKT som stöd?
5. Vad tror du om förslaget att en eller några skolor
tillsammans kunde anställa en särskild språkhjälp
som också skulle hjälpa till i de internationella
kontakterna i alla ämnen, inte bara i språkämnena?
6. Diskutera olika typer av skrivande som förekommer i denna artikel.
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Språklig medvetenhet
Per Malmberg

Tänkande, medvetenhet och reflektion
– ett mål för kursplanerna i språk?
Ett av kunskapsmålen i läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94) är att
eleverna skall utveckla sin förmåga att tänka – att
reflektera över problem – och efter hand utveckla ett
alltmer vetenskapligt förhållningssätt (s 59).
Eftersom Skola för bildning låg bakom många av
skrivningarna i de nu gällande läroplanerna Lpo
94 och Lpf 94 och de kursplaner som gavs ut i
anslutning till läroplanerna, kunde man förvänta
sig att målformuleringar kring tänkande och reflektion skulle få ett genomslag också i kursplanerna i
moderna språk.
Några mer påtagliga inslag där man lyfter fram
reflektionens roll ser man inte i kursplanerna, i
varje fall inte i grundskolan. Någon enstaka målformulering kan man dock hitta där det som vi
här kallat språklig medvetenhet ingår som ett underliggande element.
I Mål att sträva mot står det t ex att skolan i sin
undervisning i engelska skall sträva efter att eleven
– lär sig att analysera, bearbeta och förbättra sitt
språk mot allts större variation och formell säkerhet
(Grundskolan 1996:25).
I B- och C-språk talas det i Mål att sträva mot om
att eleven
– kommer till insikt on hur den egna språkinlärningen går till (Grundskolan 1996:7)
Även om tänkande och reflektion således inte klart
utsägs förutsätter ord som ”analys” och ”insikt” en
medveten mental aktivitet.
Under rubriken Bedömningens inriktning i samma kursplaner används just ordet medvetenhet i formuleringen ”medvetenhet om hur språkinlärning
går till” (Grundskolan 1996:9 och 27).

Det är egentligen först i kursplanerna i den gymnasiala utbildningen från 1994 som ordet reflektion
kommer in – för säkerhets skull tillsammans med
ordet medveten. Så här formuleras ett av målen i samhällsvetenskapsprogrammet i Engelska B:
Eleven skall medvetet reflektera över sin språkinlärning (GyVux 1994:16: s 24).
I Kursplaner 2000 har orden reflektion och medvetenhet – som senare skall visas – fått ett klart tydligare genomslag i både grundskola och gymnasium.

Hur skall vi tolka begreppet språklig
medvetenhet?
Det var i början av 1980-talet som den brittiske
professorn Eric Hawkins började använda begreppet language awareness, alltså språklig medvetenhet.
Han drog också upp riktlinjerna för särskilda
kurser där temat var just language awareness. Han
ville att eleverna tidigt skulle uppmuntras till tänkande kring språk – han vände sig i en rad ”attractive and informative booklets” till elever i åldersgruppen 11-14 år. Hawkins menar alltså att elever
i den åldern behöver ”reflect on language to get
some general idea of what sort of phenomenon
language is”. Intresset för särskilda kurser i language awareness spred sig under 1980-talet långt utanför Storbritanniens gränser.
I Sverige har området språklig medvetenhet integrerats i skolans kursplaner i engelska och övriga
moderna språk.
Så här definierades begreppet Language awareness i ett officiellt brittiskt dokument från 1984:
Language Awareness refers to a person´s sensitivity
to and conscious awareness of the nature of language and its role in human life (the National Congress on Languages in Education 1984).
Vid sidan av language awareness ser man ibland i
litteraturen begreppen learning awareness och cul141

tural awareness. När vi i kursplanerna talar om ”att
komma till insikt om hur den egna språkinlärningen går till” är det egentligen en särskild sorts medvetenhet vi talar om – ett ”inlärningsmedvetande”
om vi så vill. När vi på samma sätt lyfter fram medvetenheten om skillnader och likheter mellan olika länder, är det en kulturell medvetenhet vi vill
se prov på. Ofta kan det vara svårt att i den praktiska inlärningsitutationen skilja mellan de tre olika
slagen av medvetenhet, eftersom de tenderar att
gå in i varandra. I denna artikel har heller ingen
sträng åtskillnad gjorts mellan rent språklig medvetenhet och medvetenhet om inlärning. Vad artikeln tar upp är elevernas tankar och reflektioner kring ord och grammatik samt kring de fyra
färdigheterna höra, tala, läsa och skriva. När vi tar
del av hur eleverna tänker, förstår vi ockå att de
ofta kan behöva hjälp med att så att säga komma
på bättre tankar.

Som vi ser finns reflektion, medvetenhet och inlärning med i de första fem stegen. I det sjätte använder man utvärderingen som ett led i att förbättra inlärningen medan man i steg 7 möjligen
skördar frukterna av de mål som uppnåtts i de tidigare sex stegen. Vidare ser vi att det steg för steg
sker en vidgning av de områden som man skall
reflektera över. Mest påfallande är den starka betoningen på den egna inlärningen. Hade detta skrivits för trettio år sedan hade det kanske varit lika
naturligt att ställa frågor kring utlärning - man
kunde då ha låtit eleverna reflektera över lärarens
sätt att lära ut genom att t ex fråga: Vad tycker du
om lärarens sätt att lära ut ord och grammatik? Är
översättning en bra metod tycker du? Vad tycker
du om lärarens utfrågning av text?
Att sådana reflektionsfrågor inte längre ställs
beror på den tyngdpunktsförskjutning som skett
från teaching till learning.

Språklig medvetenhet i Kursplaner
2000

”Focus on the learner”

Det skulle alltså dröja till Kursplaner 2000 innan
vi tydligt kan se att reflektion och medvetenhet
får ett utrymme i målformuleringarna på alla nivåer i skolan. I och med att vi fått den beskrivning
av den språkliga progression i sju steg som utmärker Kursplaner 2000 och som inspirerats av Europarådets Framework*, är det också möjligt att just
steg för steg följa hur reflektion och språklig medvetenhet växer fram.
Så här ser formuleringarna ut under Mål att
uppnå i de sju stegen i Kursplaner 2000 (understrykningarna är författarens):
steg 1:
steg 2:

steg 3:
steg 4:
steg 5:
steg 6:
steg 7:

kunna reflektera över hur den egna inlärningen av t ex ord och fraser går till
kunna reflektera över hur den egna inlärningen går till, vad gäller t ex tal och
läsning
kunna reflektera över hur den egna
språkinlärningen går till
kunna reflektera och dra slutsatser om
sitt sätt att lära sig språket
kunna medvetet använda och utvärdera
inlärningssätt som befrämjar inlärningen
kunna utvärdera sitt arbete som ett led i
att förändra och förbättra sitt lärande
(inga formuleringar kring reflektion,
medvetenhet eller inlärning)

Eftersom man i de s k metodförsök som gjordes
under 1960-talet inte hade kunnat visa på någon
generell metod som var överlägsen varje annan,
var det dags att på 1970- och 1980-talen orientera
sig bort från sådana metoder som var inriktade på
utlärning. I stället riktades uppmärksamheten på
inläraren. En slutsats redan från metodförsöken
var att olika elever lär in olika och därför var det
naturligt att börja titta på vad som karakteriserade olika elevers inlärning. Man började allt oftare
att tala om ”focus on the learner”. Det är också nu
som man börjar intressera sig för vilka s k strategier
eleverna använder när de lär in olika språkliga företeelser.
En tidig sådan undersökning gjordes av Carol
Hosenfeld 1977. Hon ville ta reda på hur s k goda
inlärare gick till väga när de t ex läste en text.
Hennes tanke var att om man kunde identifiera
de strategier good language learners använder så
kunde man försöka få mindre försigkomna elever
att använda samma strategier.
Här ett par tidiga exempel från sådana ”goda”
strategier som Hosenfeld 1977 identifierade vid
framgångsrika inlärares textläsning :
– Keep unfamiliar words in mind and guess the
meaning from remaining words in a sentence or later
sentences

142 * Se Per Malmbergs artikel om Språksyn (s 16) och Bror Andereds artikel om Framework (s 26).

– Examine the illustration and use information contained in it in decoding
– Read the title and draw inferences from it

1. elevernas tankar kring vad de ska ha sitt språk
till – varför de läser språket – alltså deras eget
”övergripande” mål för inlärandet

Här talas det bl a om ”inferencing strategies” – alltså
strategier där eleverna använder sitt tänkande för
att dra slutsatser – det är ju strategier som i hög
grad är användbara idag och som gärna kan användas vid undervisning i lässtrategier – jfr steg 2
och 4 ovan. När vi här talar om medvetenhet och
elevernas reflektioner över den egna språkinlärningen, så måste man hålla minnet att eleverna
som regel behöver hjälp för att utveckla den progression som uttrycks i steg 1 till 7. Deras förmåga
att reflektera kan stimuleras genom att de får öva
sig att förbättra sina lässtrategier på det sätt som
visats ovan i de tre exemplen hämtade från Hosenfeld. Lärarens uppgift blir alltså att utifrån olika källlor och på olika sätt medverka till att de mål
som ställs upp i kursplanen på de olika stegen
uppnås.
Ytterligare en anledning till denna fokusering
på inläraren och på inlärning är utvecklingen
inom området learner autonomy. Själva begreppet
lanserades inom Europarådet 1977 (Malmberg
1989:12) och innebär att eleven i mindre eller
högre grad tar över ansvaret för sin inlärning*.
För att kunna ta över ett ökande sådant ansvar inte
bara för själva inlärningen utan också för planering, genomförande och utvärdering behöver
eleven bli mer och mer medveten om de egna inlärningssätten och reflektera över om de är framgångsrika eller ej. Eleverna måste lära sig att lära
sig och för detta måste de kunna använda lämpliga strategier. Det finns alltså ett klart samband
mellan learner autonomy och inlärarstrategier, något
som också framgår att titeln av Anita Wendens bok
från 1991: Learner Strategies for Learner Autonomy.

2. elevernas kunskap om hur språket fungerar, dvs
kunskap om och analys av framför allt språkets
grammatik

Inom vilka områden hör medvetehet
och reflektion hemma?
Här har tidigare sagts att medvetenhet och reflektion inte kommer automatiskt med ökande mognad – eleverna behöver en hel del hjälp och stöd
på vägen. Som i så många andra fall blir det läraren som jämnar vägen – på engelska talas det här
ibland om lärarens nya roll som just facilitator.
Här är tre områden där medvetenhet och reflektion spelar en viktig roll:
* Se vidare Jörgen Tholins artikel om Elevplanerad språkundervisning s 214

3. elevernas tillvägagångssätt när de försöker lära
in något – alltså reflektion kring processen eller strategierna vid inlärandet.
De två första områdena hör direkt samman med
language awareness medan det tredje hör hemma
under det som kallas learning awareness – se ovan.

Elevernas tankar kring språkinlärning
Fram till i varje fall 1990-talet har förhållandevis
få undersökningar gjorts om elevers egna tankar
kring språkinlärning. En av de första att göra sådana studier var Elaine Horwitz, amerikansk forskare från Texas, som alltsedan 1980-talet haft ”students’ beliefs about language learning” som ett av sina
forskningsområden. För att få fram vilka tankar
elever men också lärare har om språkinlärning utarbetade hon en del ganska omfattande enkäter.
Tyngdpunkten kom dock att ligga på elevernas tankar och inte på lärarnas. Här ett par exempel på
uppgifter för eleverna att ta ställning till i elevversionen av enkäten:
• It is important to speak English with an excellent
pronunciation.
• It is necessary to know about English-speaking cultures in order to speak English.
• You shouldn’t say anything in English until you can
say it correctly.
• It is easier for someone who already speaks a foreign
language to learn another one.
• It is O.K. to guess if you don’t know a word in English.
• The most important part of learning a foreign language is learning the grammar.
(Elaine Horwitz i Wenden-Rubin 1987)
Eliane Horwitz ser ett samband mellan de tankar
eleverna har kring språkinlärning och hur de sedan handlar när de lär sig ett språk:
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...what students think about language learning can
affect how they go about doing it (1987:120).
Inom projektet STRIMS (strategier vid inlärning
av moderna språk – 1997, 2000) tog vi fasta på Elaine Horwitz’ idéer och utarbetade ett antal enkäter där vi ville få fram vilka tankar som rör sig i
elevernas huvuden när de funderar kring språk
och språkinlärning. Jämfört med frågorna ovan
låg de svenska enkätfrågorna ofta lite närmare
praxis i klassrummen.
Här några exempel hämtade från den enkät
som användes i franska:
• När du läser språk: vad tycker du är lätt och
vad tycker du är svårt?
• Tror du att du övar dig bäst att förstå talad franska om du vid första presentationen av ny text
bara lyssnar eller om du lyssnar och samtidigt
ser texten?
• Många elever tycker att de lär sig särskilt bra
när de får hitta på egna meningar, egna grammatiska exempel och skriva egna texter. Vad
tycker du?
• Har du några särskilda inlärnings- eller minnesknep som du vill rekommendera?
• Tycker du att du har nytta av andra spåk när du
lär dig franska? Ge gärna exempel.
• Tror du att du kommer att få användning av att
kunna franska? Varför/Varför inte?
(I huvudet på en elev 2000:34)
En variant till att eleverna fick skriva ner sina svar
var att låta eleverna arbeta i par och besvara frågorna muntligt. Elevernas samtal spelades in.
Undersökningsledaren ställde själv frågorna – i det
här fallet gäller det engelska och samtalet fördes
på engelska.
Här är ett exempel på hur eleverna i år 8, Johan (J) och Micke (M), svarade på enkätfrågan:
What do you think is important when you learn English?
J: Not the grammar…
M: The most important thing is that you can talk…
J: That you can speak … communicate with other
peoples.
M: So they understand you.
J: Yes, and then if you say something wrong it’s ... it
doesn’t matter.
You don’t die or something.
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M: The head thing … huvudsaken /skratt/ … is
that they understand you.
(Ibid. s. 15)
Det känns rimligt att anta att Johan och Micke
känner sig mest motiverade när de under lektionerna får samtala – communicate – på språket. Av
andra svar i enkäten förstår vi också att Johan och
Micke anser att undervisningen i engelska i skolan inte ger dem tillräcklig variation och aktivitet
för att de skall tycka att de utvecklar sin språkfärdighet på ett effektivt sätt.
Johan och Micke har alltså en medvetenhet om
vad de ser som mål för undervisningen och har
också en uppfattning om vad som leder dem till
detta mål.
Det är alltså viktigt när man tar över en klass
att man tar reda på vilka föreställningar och tankar eleverna har om sin egen språkinlärning.
Inlärarnas attityder till och deras tankar kring
språkinlärning kan alltså påverka och i viss mån
också förklara deras inlärningsstrategier vid arbete med grammatik, ordinlärning, avlyssning, samtal, läsning och skrivning.

STRIMS-elevernas medvetna kunskaper
om grammatik
Från enkäterna ser vi att eleverna i grundskolan
och på yrkesförberedande linjer i hög grad förlitar sig på hur en grammatisk företeelse ”låter”.
Elever på gymnasieskolans teoetiska linjer använder sig däremot av regler och har grammatikboken som lärobok eller referens.
Detta gäller generellt. Går vi in på enskilda elever ser vi åtskilliga exempel på att elever i grundskolan försöker sig på en medveten om än ofta
tafatt analys av grammatiska företeelser. Bakom
dessa försök ligger då som regel en lärare som
ambitiöst men tyvärr ofta föga framgångsrikt velat
hjälpa sina elever till grammatisk insikt.
På alla stadier och i alla språk är det påfallande
hur ofta STRIMS-eleverna hänvisar till hur ”det
låter” när de skall avgöra om en mening är grammatiskt korrekt eller ej.
Så här resonerar en elev (Emil år 7) med undersökningsledaren Inger Bergström när han ska
ta ställning till om meningen Jane didn’t wanted to
go to her cousin är rätt eller fel.

Emil: Det ska vara … man ska ta bort -ed. Jane
didn’t want to go to her cousin.
Inger: Varför det?
Emil: Samma sak som överallt annars. Det låter
fel.
Inger: Det låter fel och det är det är du säker på....
Emil: Jag skulle då aldrig säga så. Jag skulle säga:
Jane didn’t want to go to her cousin.
Inger: Men du har inget annat skäl. Du har ingen
regel som du har hört eller…?
Emil: Vi har lärt oss någon regel fast jag kommer
inte ihåg den regeln.
(Ibid. s 43)
Den ambitöse läraren har alltså varit framme och
försökt lära ut regeln men i fallet Emil har han
eller hon talat för döva öron. Ett annat exempel
på att grammatiska termer inte går hem hos Emil
är när han säger att det skall heta He doesn’t play
tennis därför att det är ”nåt sånt här med pluskvamperfekt och lite annat”.
Under hela sin tid i grundskolan har Emil som
sitt enda grammatiska rättesnöre haft om det låter rätt eller fel. Det är alltså inte fråga om någon
språklig analys utan snarare om en känsla, kanske
det som brukar kallas språkkänsla. Emil är långtifrån ensam om att hänvisa till känslan när det gäller grammatiken. En gymnasieelev uttrycker denna känsla för språket så här:
Grammatiken finns i bakhuvudet, man känner när
det är fel – ungefär som att ha musiköra har man
engelsköra (Ibid. s 16).

Vi tillägnar oss obesvärat och felfritt grammatiska
regler men blir mest förbryllade, när vi ser dem beskrivna, för att inte tala om när vi försöker beskriva
dem själva. (Stenberg, 1994:63).
Georg Stenberg gör också en annan iakttagelse
som har betydelse för grammatikinlärningen i skolan. Han säger att implicit inlärning inte sammanfaller med det vi kallar allmän intelligens och variationerna mellan individerna är små. Lyfter man
däremot upp inlärningen på en medveten, kognitiv
nivå finns det stora variationer mellan olika individer.
En orsak till att vi lärare så ofta misslyckas med
att få alla elever att ta till sig våra explicita grammatiska förklaringar kan vara att förklaringsnivån
är alltför hög för vissa elever. Förutsättningen för
eleverna skall kunna ta till sig och ha nytta av den
explicita grammatiken har att göra med deras kognitiva mognad – och den inträffar som bekant vid
olika tider för olika indvider.
I STRIMS-materialet ser vi att variationsvidden
att förstå grammatiska regler är stor, ockå mellan
individer som går i samma klass. Eleven Hanna
(år 6) resonerar så här med undersökningsledaren Inger Bergström kring den felaktiga meningen He don’t play tennis.
Hanna: Det ska vara doesn’t i stället för don’t så
det är fel.
Inger: Varför då?
Hanna: För det är tredje person singular.
(I huvudet på en en elev 2000: 43)

Att förlita sig på hur det låter är något som följer
eleverna ända upp till högsta gymnasiestadiet.
Skillnaden är att hänvisningen till hur det låter
tenderar att minska. Med stigande ålder och ökande mognad ersätts successivt dessa hänvisningar
av referenser till explicita, dvs uttalade eller formulerade, regler.
Det kan vara lämpligt att här något dröja vid
det som kallas implicit inlärning och implicit minne.
Forskare inom det område som kallas neuropsykologi menar att det sker en omedveten minnesprägling som bl a kan förklara att vi vid språkinlärning
kan tillägna oss abstrakta regler som vi inte kan
beskriva. Den svenske neuropsykologen Georg
Stenberg kommenterar denna form av grammatikinlärning – här gäller det modersmålet – på följande sätt:

Hanna har alltså tagit till sig den grammatiska förklaring som läraren gett.
Hur är det då med Hannas grammatiska medvetenhet ett år senare i år 7? Här möter hon meningen Jane didn’t wanted to go to her cousin. Så här
går resonemanget:
Hanna: Det låter ju helt konstigt. Ska det vara She
doesn’t … nää … jag tror inte det ska vara
wanted to stay … fast jag kan inte ge något
skäl. Jag tror det är fel.
Inger: Vad ska det vara då?
Hanna: She didn’t want to stay. Det låter i alla fall
bättre, men jag kan inte förklara bättre.
(Ibid. s 44)
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När det gäller Hanna som tillhör kategorin good
language learners klarar hon alltså år 6 att ge regeln
för tredje person -s men inte att år 7 ge regeln för
didn’t want to. Vilka regler eleverna skall kunna ta
till sig är alltså beroende av vilken ”processing level” (för att tala med Pienemann 1984) de befinner sig på. Här kräver vi för mycket av Hanna –
hon klarar inte processen på denna nivå – vilket
gör att även Hanna får ta tillflykt till sin språkkänsla
– ”hur det låter”.
Hur är det då med den språkliga, här närmast
den grammatiska medvetenheten, i de tre andra
språken, alltså franska, spanska och tyska, som undersöktes inom STRIMS. Samtliga undersökningar gällde elever i gymnasieskolan.
Eleverna i franska hade goda kunskaper i grammatik. De kunde grammatikens regler och de kunde ofta men inte alltid med hjälp av dessa regler
korrigera grammatiska felaktigheter. Följande
kommentar från undersökningsledaren i franska
Martin Öman är värd att uppmärksamma:
Det är intressant att se att när en duktig elev säger
att någonting ’låter fel’ så verkar det som om denna
närmast intuitiva känsla av hur ljudbilden ska vara
ofta leder till ett riktigt beslut i frågan om rätt eller fel
(Ibid s 75).
Språkgrupperna i franska rymde många elever
med höga betyg och dokumenterat god språkfärdighet. Vi har nedan i ett ”diagram” valt eleven
Therese som representant för dessa duktiga elever.
Eleverna i spanska uppvisade stora skillnader i
grammatiska kunskaper, inte minst märkbart i årskurs 3. De kunde inte använda grammatiska termer – s k metaspråk – när de t ex diskuterade korrekthet. Rabbling av paradigm är vanlig i spanskan.
Undersökningsledaren Ulla Håkanson citerar Mia,
en av eleverna, som säger:
Jag tycker att det låter fel men jag kan inte sätta tummen på vad som är fel (Ibid s.59).
I tyska använder inte eleverna ett vedertaget metaspråk men hittar ändå ett språk ”som fungerar
som verktyg i analysen” (Ulrika Tornberg).
När man studerar STRIMS-projektet utifrån aspekten språklig eller grammatisk medvetenhet ser man
som ena ytterlighetspunkten elever som helt förlitar sig på ”hur det låter” och som inte ger någon
som helst hänvisning till grammatiska regler eller
förklaringar. Den andra ytterlighetspunkten är
146 * Se vidare Karl Eriks Hedströms artikel Grammatikinlärning s 69

eleverna i franska som behärskar det grammatiska
metaspråket och har praktisk nytta av den grammatik de har lärt sig. Men även dessa avancerade
elever tar ibland sin utgångspunkt i hur det låter.
Grafiskt kan vi åskådliggöra den medvetandehöjande process som vi ser i STRIMS så här:
unconscious
conscious
——————>———————
acquisition
learning
omedvetenhet
om regelsystemet

medvetenhet
om regelsystemet

förlitar sig på
hur det låter
”Emil”

har nytta av
reglerna
”Hanna”

”Therese”

Vi har alltså elever som likt Emil vägrar att delta i
den ”awareness-raising process” som skulle kunna
leda till växande kunskaper om grammatiska regler. Vi har ambitiösa och begåvade elever som
Hanna som steg för steg erövrar den grammatiska
domänen. I gymnasiet återfinner vi Therese som
behärskar den grammatiska terminologin, förstår
regelsystemet och som har praktisk nytta av sina
grammatikkunskaper. Vad vi som lärare måste förstå är att man måste skynda långsamt i den grammatiska trappan – eleverna måste vara mogna att
ta nästa trappsteg. Idealet vore att eleverna presenterades ny grammatik när de har behov av den
och när den rent av efterfrågas. Ett sådan tillfälle
till grammatiska klargöranden kan vara när eleverna skall producera något i skrift och måste reflektera över vilken form de egna språkliga produkterna skall ha*.

Elevernas medvetenhet om hur de lär in
ord och utvecklar sina språkfärdigheter
Redan i steg 1 under Mål att uppnå vill man att
eleverna skall kunna ”reflektera över hur den egna
inlärningen av t ex ord och fraser går till”.
Hur eleverna tänker och resonerar när de lär
in ord och fraser redovisas utförligt i Inger Bergströms och Ulla Håkansons artikel Ordförståelse, ordinlärning och ordanvändning här i Språkboken på s 51.
Eftersom båda författarna medverkade i STRIMSprojektet och hämtar en hel del av sitt material
därifrån (särskilt i den engelska delen) hänvisas
här till deras artikel.

Avslutningsvis tas här i stället upp hur eleverna
går till väga när de arbetar med hörförståelse, samtal, läsning och skrivning. Hur mycket reflekterar
de över vad de håller på med?
Hörförståelse
Ett sätt att göra eleverna medvetna om vilka strategier som används vid avlyssning är att be dem
reflektera över hur de brukar göra när de lyssnar
till ett främmande språk. Man kan sedan diskutera med dem om de strategier de använder fungerar bra eller dåligt. Det visar sig ofta att de egentligen bara har en modell för sin avlyssning och alltså
är mottagliga för att använda olika tekniker. Detta
kan då gälla hur man gör för att lyssna översiktligt
– global förståelse – eller för att lyssna efter vissa
detaljer. Eleverna har som nämnts inte alltid klart
för sig vad de skall lyssna efter och det kan alltså
vara till god hjälp redan om de vet vad avlyssningen går ut på. Martin Öman som skrivit om hörförståelse i Språkboken var den som tillsammans med
Inger Bergström arbetade med detta område inom
STRIMS-projektet. Båda menar att en medveten
och systematisk träning av hörförståelse är både
möjlig och nödvändig. Se vidare Martin Ömans
råd i artikeln Hörförståelse s 80.
Talfärdighet
Som ett av målen i steg 2 anges ”att kunna reflektera över hur den egna inlärningen går till, vad
gäller t ex tal och läsning”. För att få eleverna att
reflektera över sin egen talproduktion är det en
fördel om man som i STRIMS-projektet kan låta
dem lyssna på band där de deltar i ett samtal eller
ännu hellre titta på en videoinspelning för att de
också skall kunna studera sitt eget kroppsspråk.
Att göra eleven medveten om vilka strategier han
eller hon använder och också peka på vilka s k
compensation strategies (omskrivningar, miner, gester) som står till buds i en samtalssituation kan leda
till en bättre kommunikation. Man måste få eleverna att förstå hur viktigt det är att de är aktiva och
tar initiativ för att inte kommunikationen helt skall
upphöra och också visa på tekniker för att hålla
samtalet vid liv.
Att tillsammans med klassen studera några föredömliga – och kanske också några misslyckade
– modeller för samtal och på så sätt göra eleverna
medvetna om hur t ex ett samtal kan byggas upp
kan innebära ett steg på vägen mot en förbättrad
muntlig kompetens. Se vidare Karin Ajmers artikel Interaktivitet i samtal s 84.

Läsförståelse
Att eleverna reflekterar över sin inlärning när det
gäller läsning är också i ett mål i steg 2. Bo Lundahl ger i sin artikel Att läsa aktivt, kreativt och kritiskt (s 94) många infallsvinklar på läsning och läsförståelse.
Vad som här kan tilläggas är att vi i STRIMS
sett många prov på att eleverna använder ett endimensionellt arbetssätt vid textläsning om de inte
får hjälp med att använda olika lässtrategier. Vi
fann att det med olika tekniker var möjligt att göra
eleverna till effektivare och mer medvetna läsare.
Vad vi rekommenderade våra elever i STRIMS var
bl a följande strategier:
•
•
•
•

utnyttja er kunskap om världen
utnyttja era specifika kunskaper i ämnet
dra slutsatser av kontexten
använd era kunskaper om ordbildning och meningsbyggnad
• använd era kunskaper i andra språk
• kombinera gärna både top-down och bottom-upstrategies
(Se vidare I huvudet på en elev 2000: 173-176)
Skrivfärdighet
Lennart Björk har i sin artikel Skrivprocessen i främmande språk (s 110) visat på den viktiga roll just
reflektionen spelar i denna process.
I STRIMS gjorde vi också bl a några jämförelser mellan hur eleverna arbetade vid översättning
och fri skrivning. Vi fann då att det fanns en tendens i samtliga undersökningar att översättning leder till att eleverna genom sin koncentration på
formen glömmer att reflektera över innehållet.
Vid friare skrivning, särskilt i grupp, blir eleverna mer flexibla och deras syn på språket blir mer
holistiskt. De får så att säga ett större svängrum
för sina egna tankar vilket bl a märks genom en
ökning av det antal strategier de använder (Ibid. s
205-206). I artikeln Datorbaserad kommunikation i
språk och interaktivt skrivande (s 122) visar Ulla Brodow bl a på hur kulturella reflektioner ökar vid
arbetet i internationella nätverk.

Slutord
I Kursplaner 2000 ser vi att reflektion och språklig
medvetenhet fått ett större utrymme än tidigare.
För att understryka vikten av att eleverna lär sig
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att reflektera kring språk och språkinlärning återfinns som vi sett reflektion och medvetenhet i Mål att
uppnå i de första fem stegen av totalt sju. Eftersom
Mål att uppnå tilllhör det område som kallas bindande föreskrifter, är det alldeles tydligt att man
vill att varje elev redan från nybörjarstadiet i språk
skall vara en medveten och reflekterande inlärare. Som lärare har man alltså anledning att hela
tiden fråga sig om man i sin undervisning medverkat till att eleven fått tid inte bara till eftertanke utan också till att eleven kan göra medvetna
och konstruktiva vägval inför de uppgifter han har
att lösa. Sådana uppgifter kan t ex vara att välja
en bra modell för ordinlärning eller val av strategier inför läsningen av en text.
Här sades inledningsvis att språklig medvetenhet – language awareness – funnits med som ett inslag i skolorna i flera europeiska länder.
Går vi sedan till Europarådets Framework
(1996:94) ser vi där under avsnittet Learning to learn
att elevernas utveckling mot att ta ansvar för sin
egen inlärning bl a sker

Diskussionsfrågor

• by … encouraging them to reflect on their learning and to share this experience with other
learners
• by systematically raising the learners’ awareness of
the learning/teaching processes in which they
are participating
• by getting learners to recognise their own cognitive style and to develop their own learning
strategies accordingly.

Lästips

I de här frågorna vänder vi oss direkt till dig – men
diskutera dem gärna med en kollega.
1. Vad lägger du för innebörd i begreppet ”språklig medvetenhet”?
2. Anser du att det är en skillnad mellan language
awareness och learning awareness? Vilken i så
fall?
3. Har du haft elever som Emil, Hanna och Therese?
4. När tror du att eleverna är mottagliga för teoretiska resonemang kring grammatik?
5. Ge några konkreta exempel på hur du skulle
vilja arbeta för att göra eleverna mer medvetna
när de lyssnar, talar, läser och skriver.

Moderna handböcker i språkdidaktik tar som regel upp och behandlar begreppen language awareness, awareness-raising eller som det ibland också
kallas consciousness-raising. Så är t ex fallet i Ulrika
Tornbergs bok Språkdidaktik (Gleerups 1997).
En mer uttömmande behandling ges i en bok
av Leo van Lier: Introducing Language Awareness.
(1995). Penguin English.

(författarens kursiveringar)
Att Europarådet här nämner just reflektion, medvetenhet och strategier som viktiga inslag på vägen mot learner autonomy visar att vi inte är ensamma om att lyfta fram reflektion och medvetenhet
på det sätt som görs i Kursplaner 2000.
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Tema 3
Nybörjare samt elever med behov av särskilt stöd

De tre artiklarna på det här temat handlar om
språkundervisning för vissa grupper av elever.
Det betyder inte att artiklarna vänder sig bara
till lärare på grundskolans låg- och mellanstadium eller till speciallärare.
Vi har en förhoppning att artiklarna ska intressera många andra läsare också.
Det kan ur olika synpunkter vara av intresse för
språklärare på alla stadier och i alla undervisningssituationer att ta del av några erfarenheter från
undervisningen i språk på låg- och mellanstadiet
och från speciallärares arbete med sina elever.
Det är värdefullt – nej nödvändigt – att alla lärare på alla stadier och skolformer för tidig upptäckt och utredning har någon kunskap om symtom som tyder på att en elev behöver särskilt stöd
och eventuell undervisning av speciallärare.
Sådan kunskap tjänar till att tydliggöra den
gamla erfarenheten, att vi måste möta våra elever
just där de befinner sig. Ett vidare perspektiv gör
att vi bättre kan förstå och ta hänsyn till de övergångar som gradvis inträffar i varje människas utveckling av sin individuella inlärningsstil.
I Kerstin Sundins artikel Nybörjarundervisning i
språk för barn mellan sju och tio år framhåller författaren att yngre elever är fascinerade av andra språk
och att de tycker att det är spännande att ”leka
med en ny kod”.
Rader i artikeln som:
”för att ta vara på elevernas nyfikenhet, entusiasm,
fantasi, spontanitet och deras lust att leka med språket bör rim, ramsor, rappar, sånger och lekar utnyttjas…”
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kan ge till exempel högstadie- och gymnasieläraren anledning till en stunds eftertanke om det ges
tillräckligt utrymme för lekfullhet och fantasi
högre upp i skolåren. Eller tappas sådana inslag
bort i och med att elevernas kognitiva utveckling
gör dem mer mottagliga för abstrakt teoretiska förklaringsmodeller för inlärning?
Den andra artikeln här tar upp ämnet Språkinlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter (dyslexi)
och ger oss information om den kompetens som
krävs för att klara den här delen av vårt jobb.
Britt-Louse Bäckman, Astrid Frylmark och Anna
Olofsdotter-Lemne, speciallärare respektive logoped,
inleder sin artikel med fyra elevbeskrivningar: Där
finns Magnus som är i trettioårsåldern och vars
problem uppmärksammades tidigt, Jonas vars stora problem inte uppmärksammades förrän i åk 2
på gymnasiets teknikerlinje, Johan elev på gymnasiets datakunskapsskola åk 2 och Anders som remitterades till ortens logoped när han var fyra år
på grund av svårförståeligt tal och som snart ska
börja på högstadiet.
Författarna beskriver en modell för hur lärare
kan upptäcka språksvårigheter samt praktiska och
konkreta förslag till åtgärder.
Beträffande vikten av tidig upptäckt och eventuella missar betonar författarna att skolan har
uppgiften att göra en utredning så snart lärare
märker att de insatser som görs i det dagliga arbetet inte räcker till för en elev och hur en sådan
utredning skall gå till enligt Grundskoleförordningen 5 kap. 1§ och Gymnasieförordningen 8
kap. 1a§.
Slutligen gör författarna några egna reflexioner kring vad de nya kursplanerna kan innebära
för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. De

öppnar menar författarna många möjligheter. En
språkinlärning baserad på utveckling av en allsidig kommunikativ förmåga kan passa väl för elever med läs- och skrivsvårigheter, som ofta särskilt
väl har utvecklat sin hörförståelse och muntliga
förmåga.
Den tredje artikeln här har rubriken Elever med
funktionshinder – ett neuropedagogiskt perspektiv. Den
är skriven av Roland Forsberg och Barbro Bergman
och planerades av Margareta Carlström före hennes frånfälle. Samtliga är eller har varit knutna till
Specialpedagogiska utredningsenheten vid Folke
Bernadottehemmet i Uppsala.
Artikeln inleds med ett resonemang kring målsättningen En skola för alla och begreppen integrering respektive inkludering (eng. inclusion) definieras.
Beskrivningen av den dagliga verklighet där
artikelförfattarna arbetar ger vid handen att alla
klutar måste sättas till i hela skolvärlden för att stöd-

ja dessa elever. Varje lärare – och språklärarna är
på intet sätt undantagna – måste ha kompetens
nog att kunna urskilja vilka elever som behöver
särskilt stöd inom ramen för den reguljära undervisningen och vilka elever som behöver stöd av speciallärare och annan expertis som tillsammans
besitter mångdisciplinär kompetens. Denna ambition, skriver författarna, innebär naturligtvis nya
krav på lärarkåren, vilket också har uppmärksammats av Lärarutbildningskommittén, LUK (SOU
1999:63).
Det författarna kallar kognitionsforskningens
explosionsartade utveckling ger oss argument för
en ökad individualisering och har givit underlag
för att i högre grad ta pedagogiska hänsyn till inre,
neurologiska processer.
Läsning av artikeln kan väsentligt öka vår kunskap om dessa och andra processer av betydelse
för individens inlärning.
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Nybörjarundervisning i språk för barn
mellan sju och tio år
Kerstin Sundin

Bakgrund
Från sent 60-tal har engelska introducerats år 3 i
den svenska grundskolan det vill säga när eleverna är nio år gamla. Under tidigt 70-tal var undervisning i främmande språk under de första skolåren populärt i USA, Kanada och många europeiska
länder. För Sverige, en liten nation, ansågs främmande språk vara en viktig del i grundutbildningen. Politiker, föräldrar och barn visade ett stort
intresse och motivation för att starta med engelska så tidigt som möjligt.

EPÅL-projektet
Försöksverksamhet med engelska år 1 och 2 förekom vid denna tid på olika platser i landet. Själv
blev jag engagerad i ett longitudinellt forskningsprojekt som finansierades av Skolöverstyrelsen och
bedrevs vid dåvarande Lärarhögskolans pedagogiska institution i Uppsala med professor KarlGeorg Ahlström som vetenskaplig ledare. Projektet benämndes ”Engelska på lågstadiet” (EPÅL) och
innebar start med engelska i år 1, då eleverna var
sju år gamla. EPÅL påbörjades 1970 och pågick
under en tioårperiod. Uppläggningen var experimentell.
Projektet förlades till Västerås, en kommun som
dels hade cirka tio procent invandrarbarn och dels
hade tillräckligt många lågstadielärare med behörighet att undervisa i engelska. Syftet med vår undersökning var att allsidigt belysa effekterna av
tidig nybörjarundervisning i engelska. Tiden för
ämnet engelska i läroplanen utökades inte i projektet utan omfördelades i en tunn ”ström” från
år 1. Svenskämnets timmar beskars ej utan omfördelades likaså över stadierna. Experimentgruppen
bestod av 24 nybörjarklasser och kontrollgruppen
av lika många i olika avseenden matchade klasser.
Lars Holmstrand framhåller i slutrapporten
(Holmstrand, 1982) att det inte kunde påvisas
några negativa effekter av att starta med engelska
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år 1. Experimentgruppen blev inte sämre i svenska, vilket många befarat, utan snarare bättre. Invandrareleverna klarade ytterligare ett språk utan
större problem. Kanske var de för första gången
på samma nivå som sina klasskamrater och kunde hävda sig i klassrummet. Lärogången var mycket konkret och elevnära. Begrepp och språkliga
strukturer var enkla och invandrareleverna slapp
gå över svenskan för att förstå vad som sades. Experimentgruppens attityder till främmande personer var mer positiv än kontrollgruppens, något
som kanske inte uppmärksammades så mycket då.
Resultaten från EPÅL-projektet visade inte heller
påtagligt bättre engelskkunskaper i år 6 vilket kanske inte förvånar med tanke på den uttunnade
strömmen av timmar under de sex åren. Likartade slutsatser drogs i England av Claire Burstall i
hennes utvärdering av projektet French from Eight
(Burstall et. al., 1974).

Överväganden kring införandet av
engelska på lågstadiet.
Huvudskälet till att starten med engelska inte förlades till år 1 enligt Lgr 69, var bristen på lågstadielärare med behörighet att undervisa i engelska. För att avhjälpa denna brist anordnades
genom Skolöverstyrelsens försorg en utbildning
av lågstadielärare kallad Junior English Teaching
(JET), en omfattande behörighetskurs med såväl
ämnes- som språkmetodisk fortbildning.
Enligt Lgr 69 introducerades engelska i timplanen med två veckotimmar från år 3. Undervisningstiden föreslogs fördelad på fyra tjugominuterspass för att ge eleverna flera korta, tätt
återkommande övningstillfällen för att befrämja
inlärningen. Eleverna skulle då inte heller tröttas
ut eftersom det i stort var fråga om muntlig undervisning.
Mellanstadielärarna uttryckte nu stor besvikelse över att de gått miste om att introducera engelska, det enda nya ämnet på mellanstadiet (år 4)
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och tillika ett populärt sådant. Man hävdade att
elevernas kunskaper i svenska var dåliga och att
de två veckotimmarna i engelska år 3 borde användas för att förbättra dessa kunskaper. Några
vetenskapliga belägg för att en sådan timförstärkning av svenskundervisningen verkligen skulle ge
önskad effekt fanns inte. Majoriteten av eleverna
hade ju svenska som modersmål och all övrig undervisning bedrevs också på svenska. Att ett så lågt
timtal som 40-80 minuter engelska per vecka skulle spoliera elevernas modersmålskunskaper var
knappast troligt. Man gjorde också jämförelsen att
eleverna under eftermiddagstid och kvällstid exponerades för engelska på TV under betydligt
mycket längre tid. Programmen var ej dubbade
och eleverna hann inte heller läsa textremsorna
med översättning. Att undvika engelskan var således inte möjligt och inte heller önskvärt.
Under 70-talet tycktes intresset för tidig främmandespråksundervisning avta i Sverige liksom i
många andra länder i Europa. På 80-talet var vi så
tillbaka till nybörjarengelska från år 4 i de flesta
kommuner. I Lgr 69 angavs start med engelska från
år 3 som normalfallet, men starten kunde skjutas
upp till år 4 enligt lokala beslut.
Pendeln svängde igen och intresset för tidig
främmandespråksundervisning både i Sverige och
ute i Europa återkom ett decennium senare. Både
Europarådet och Europakommissionen startade
under 90-talet flera projekt med fokus på nybörjarspråk. Lollipop- och Butterfly-projekten i Österrike har särskilt uppmärksammats men dokumentationen kring dem har stannat vid i och för sig
ingående konferenspresentationer.

Läget i dag
I Lpo 94 förespråkas en tidig start av främmande
språk. Minimitiden för engelska i grundskolan är
480 klocktimmar som fördelas enligt lokala beslut.
Decentraliseringen av skolans verksamhet och lokal beslutsrätt medförde att kommuner valde olika tidpunkter att börja med engelska, år 1, 2 eller
3. Mer än en tredjedel av alla elever har ämnet
redan från år 1 enligt Skolverkets statistik 1996.
Vanligast är att man startar år 1 eller 3.
Då inte någon nationell sammanställning finns
är det svårt att uttala sig mer precist om när eleverna börjar med det första främmande språket och
hur många minuter per vecka som ägnas åt engelska i grundskolans olika år.

Det andra främmande språket introduceras
vanligen från år 6. Eleverna kan idag välja ett av
följande språk: franska, spanska, tyska, förstärkt
svenska eller engelska. Elever med ett annat modersmål än svenska kan också välja sitt hemspråk,
numera kallat modersmål. Det tredje främmande
språket påbörjas år 8.
I Sverige gynnas engelskan av flera faktorer. Att
vi inte haft råd att dubba TV-programmen gör att
våra barn får höra engelska flera timmar per dag
och därigenom lär sig förstå mer än vad vi kanske
tror. Uttal och intonation vänjer de sig också vid.
Jämfört med övriga Europa har våra barn här ett
försteg. Detta gäller även jämförelsen med det
andra främmande språket. Vi har idag större inflöde av engelska än någonsin via datorer, videos,
musik, reklam och turism. En föräldrageneration
som kan engelska är också en viktig aspekt för
motivationen att lära sig detta språk. I ett samhälle med så mycket engelska är det alltså följdriktigt
att även i skolan ha ämnet på schemat med ett
förhållandevis högt timtal.
När man börjar med engelska har man under
de tre första åren 20-40 minuter per vecka och år
för detta ämne. Vanligen fördelas tiden på kortare
pass dagligen för att eleverna ska få möjlighet att
öva ofta. Engelskan är oftast integrerad i de vardagliga skolaktiviteterna och ämnena. För att ta
vara på elevernas nyfikenhet, entusiasm, fantasi,
spontanitet och deras lust att leka med språket bör
rim, ramsor, rappar, sånger och lekar utnyttjas.
Yngre elever är fascinerade av andra språk. De är
öppna för och roade av att kommunicera på olika
språk. Nöjet att leka med en ny kod är spännande
från både lingvistisk och semantisk synpunkt. Att
ta reda på hur ett nytt språk fungerar är intressant
för de flesta barn. De har ju grundprinciper i sitt
första språk klara för sig.
Barns motivation och nyfikenhet är självklart
den bästa grunden för språkinlärning. Det är därför en stor utmaning för läraren att skapa inlärningstillfällen och en stimulerande och aktiverande miljö för eleverna.
Från år 4 har eleverna längre undervisningspass på cirka 30-40 minuter några gånger i veckan. Detta kan vara befogat då nu även skrivmomentet får större utrymme.
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Språksyn, innehåll och arbetssätt
Den kommunikativa språksynen är fastställd sedan
länge i våra läroplaner för grundskolan och även
så i den senaste läroplanen, Lpo 94. Att kommunicera muntligt har högsta prioritet bland de yngre eleverna, även om enkla texter och skrivövningar i form av enkla meddelanden, e-post, kort, brev,
poesi, bildtexter och sammanhängande korta berättelser också förekommer.
Enligt den kommunikativa språksynen som läroplanen förespråkar bör lärarna använda målspråket, engelska, så mycket som möjligt i klassrummet och därmed stimulera och aktivera
eleverna att samtala med varandra. Eleverna bör
uppmuntras att försöka tala med varandra i par
och i grupp i enkla dramatiseringsövningar och
vardagssituationer. Det viktigaste är att eleverna
”vill och vågar prata”. Nybörjarna gillar att använda sig av nyvunnen kunskap och färdighet.
Berättandet är en viktig del i undervisning i
främmande språk. Eleverna möter då ett naturligt språk och är motiverade att lyssna. Många gånger har de förförståelse av händelser och sagor som
gör att de lyssnar till helheten istället för att koncentrera sig på enstaka ord eller andra rent språkliga företeelser.
Att integrera vardagliga händelser och rutiner
samt andra skolämnen i främmandespråksundervisningen är också betydelsefullt. Pratar man om
djuren i parken, lantgården, sporter, yrken, vädret passar det utmärkt att ta upp ord och uttryck
på engelska till dessa teman. I musikundervisningen kommer sånger och sånglekar på engelska in
naturligt. Uttal och intonation övas på ett avslappat och för eleverna lustfyllt sätt. Den nödvändiga
repetitionen känns inte så betungande.
Att lära med hela kroppen är viktigt för de yngre barnen. Under lektioner i språk liksom i idrott
kan lystringsövningar och olika rörelselekar förekomma.
Lingvistiska jämförelser med modersmålet samt
med dikter, sånger, berättelser, brev och sagor men
även sådant som inbjudningar till partyn och notiser om författare kan förekomma parallellt i
svenska och engelska. Även om produktionen på
engelska givetvis blir mer begränsad än på svenska, förstärks begreppen.
Att integrera stoffet hjälper eleverna att hitta
sammanhang vid inlärning. Det kan gälla inlärningsstrategier som jämförelse, klassificering, förutsägelser, gissningar och problemlösning, det se156

nare är något som inte bara bör appliceras på matematikundervisningen.
Om arbetet är projektinriktat och präglat av stor
elevaktivitet förstärks inlärningen hos barnen.
Deras uppmärksamhet fokuserar på innehåll och
mening mer än på form och grammatisk korrekthet. Språklig analys och språkiakttagelser i större
omfattning kommer successivt när elevernas kognitiva förmåga ökar och när elevens mognad medger reflektion kring språket och dess uppbyggnad.
Det skrivna ordet är inte utgångspunkten för
de mindre barnens språkstudier, men man kan
inte bortse från text. Svenska elever har mött den
engelska skriftbilden vid användandet av datorer
och i reklamsammanhang redan innan de börjar
skolan. Vid läsinlärning på svenska kan ljudmetod till stor del användas. När eleverna ska läsa på
engelska är detta tillvägagångssätt som barnen är
vana vid inte på samma sätt tillämpligt, då bokstäverna och bokstavskombinationerna fått helt andra ljudkvaliteter. Ordbildsmetoden blir den metod som ger bästa resultat och då är det en fördel
om begreppen och fonologien känns bekanta och
väl inövade för barnen.
Jämfört med det första nybörjarstadiets tolkning
av illustrationer, enskilda ord, fraser och enkla
meningar i pratbubblor eller som bildtext ger naturligtvis sammanhängande texter från korta berättelser till hela böcker klart andra möjligheter
till varierat arbete med både språkets innehåll och
form. Förutsättningarna för eleverna att arbeta
mer på egen hand ökar. När elevernas läs- och
skrivförmåga och förmåga att arbeta mer självständigt tilltar, gäller det ändå att fortsättningsvis
ge utrymme för den muntliga övningen så att
språkklassrummet inte blir tyst.
Att lära sig lära är centralt för allt arbete i skolan och bör komma in tidigt i verksamheten. I läroplanen framhålls vikten av att eleverna lär sig
att ta ansvar för sin egen inlärning, något som inte
är lätt, men som de flesta lärare i de lägre klasserna tränat eleverna i när det gäller de två andra
färdighetsämnena: svenska och matematik. Den
arbetsrutin som barnen tillägnat sig när det gäller
att planera och genomföra ett beting i matematik
eller svenska samt utvärdera sitt arbete, bör kunna överföras till ämnet engelska när barnen passerat det allra första nybörjarstadiet. En del lärare
har prövat idéer från ”learner autonomy” och därmed givit eleverna möjlighet att planera sitt arbete med ord, strukturer, hörprogram och texter på

157

egen hand och i samarbete med kamrater parvis
eller i grupp*.
Lärarna kan även föra samtal med eleverna på
svenska för att göra dem medvetna om vilka inlärningsstrategier de använder för att minnas ord och
fraser.
Att försöka hitta områden som motiverar eleverna och därmed öka deras ansvarstagande för inlärning och ge dem möjlighet att utveckla ett mer
”learner autonomy”-inspirerat arbetssätt är betydelsefullt men ställer kanske större krav på läraren.

Samhälls- och kulturyttringar
Elever är ofta intresserade av levnadsförhållanden
i andra länder. Hur bor man? Hur ser skolor ut?
Vad har barnen för schema och tider i skolan?
Vilka fritidssysselsättningar ägnar sig jämnåriga
kamrater åt? Hur går de klädda? Vad äter de? Vilken musik lyssnar de på? Vilka författare läser de?
För att få ett givande och intresseväckande innehåll i språkundervisningen är det viktigt att integrera engelska med t ex aktuella händelser i engelsktalande länder.
Det är betydelsefullt att känna till aktuella barnboksförfattare som J. K. Rowlings, Roald Dahl, A.
A. Milne och några av deras böcker som barnen
kan läsa på svenska men berätta kortfattat om på
engelska. Att träna sig att på engelska säga något
om svenska barn- och ungdomsförfattare är inte
dumt. Att som en stående punkt inte bara tala om
hur vädret är och nämna dagens datum utan också ta upp aktuella händelser, ”news” eller ”topical
issues” från den engelsktalande delen av världen
kan bidra till ökad förståelse och ge kulturinformation som är av stor betydelse i mötet med människor från andra kulturer, i e-postkontakter eller
i brevvänssammanhang.
Sportevenemang, musik, sång och andra konstarter kan utgöra den perfekta utgångspunkten för
språkstudier, t ex Walt Disneys filmer och figurer,
TV-serier, popgrupper och hits.

Läromedel i vid mening
I de flesta fall använder lärarna material som redan finns i klassrummet för sin språkundervisning.
Det gäller föremål, leksaker, bilder, kort, spel,
handdockor etc. Videofilmer, radio- och TV-pro158 * Jämför Jörgen Tholins artikel s 214

** Se vidare June Milianders artikel s 235

gram och dataprogram kommer också till användning. Olika förlag tillhandahåller ”activity-books”,
enkla textböcker, spel, ljudband, CD:s, datadisketter och bildmaterial för att underlätta för lärarna att strukturera språkstoffet.

Utvärdering, bedömning och
kontinuitet
Eftersom eleverna i svensk skola inte får betyg
förrän år 8, är det av central betydelse att lärare
och elever ständigt utvärderar sitt arbete och vid
utvecklingssamtalen med föräldrarna diskuterar
elevens framsteg och tillkortakommanden samt
hur man ska åtgärda eventuella brister.
Att lärare och elever kan dokumentera vilka arbetsområden, teman, språkliga strukturer och vilket ordförråd som behandlats under de olika åren
är väsentligt för kontinuiteten i språkuppbyggandet**.
År 5 genomgår majoriteten av svenska elever
de nationella proven i svenska, matematik och engelska. Proven i engelska är avsedda att ge kunskap
om elevernas färdighet i språket i ett större, nationellt jämförbart sammanhang och ge en uppfattning om elevernas förmåga att på engelska lyssna,
tala, läsa och skriva. Fokus ligger på att ge information om vad de är bra på, inte främst hitta bristerna. Eleverna får också visa vad de känner till
om engelsktalande länder.

Utmaning inför framtiden
Världen krymper genom massmediers information, ökade kommunikationsmöjligheter och resande. Svenskar behöver ett världsspråk som engelskan. För att ge eleverna så goda kunskaper och
färdigheter som möjligt måste vi få välutbildade
lärare i engelska, lärare som kan skapa goda inlärningsmiljöer, intressera och stimulera eleverna
medan de är öppna för och nyfikna på ett främmande språk.
Kunniga och duktiga lärare i engelska också för
de små barnen så att dessas behov kan mötas på
ett kvalificerat och bra sätt är viktigt. Eftergymnasiala ämnesstudier såväl som främmandespråksmetodik och -didaktik behövs för alla som ska lägga
grunden i detta angelägna ämne.

Författarpresentation
Kerstin Sundin, universitetslektor i didaktik och
metodik i engelska vid Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet. Hon arbetar med
såväl grundutbildning av grundskollärare som
kompetensutveckling i Sverige och England av
redan verksamma lärare.
Hon är läromedelsförfattare för läromedel i
engelska år 1-7.
Hon har arbetat som expert i lärarutbildningsoch läroplansfrågor för dåvarande Skolöverstyrelsen, deltagit i konferenser anordnade av Skolverket och bidragit till tryckt material utgivet av
Skolverket. Hon har även haft UNESCO-uppdrag
på Sri Lanka, deltagit och medverkat i många internationella språkkonferenser samt varit engagerad i projekt inom Europarådet och Europakommissionen.

Diskussionsfrågor
1. Vid vilken ålder börjar eleverna med engelska
i din skola? Vilka motiv ser du för detta?
2. Hur ser tidsfördelningen för undervisning i
engelska ut på din skola?

rare genom fortbildningskurser och belyst engelskundervisningen från ett lärarstyrt och elevplanerat perspektiv.
Phillips, D., Burwood, S. & Dunford, H. 1999. Projects with Young Learners. Oxford University Press
Många konkreta förslag på projektarbeten i språkundervisningen från år 1 till år 6. Integrering med
andra ämnen för att få engelskundervisningen mer
meningsfull och motiverande för eleverna.
Phillips, S. 1999. Drama with Children. Oxford University Press
Författaren presenterar en rad exempel och förslag på en mer elevaktiv och aktiverande språkundervisning.
Phillips, S. 1993. Young Learners. Oxford University Press
I denna bok finns många konkreta och bra förslag på arbete med olika färdigheter i engelska.
Kopieringsunderlag till spel och talövningar ingår.
Reilly, V. & Ward, S.M. 1997. Very Young Learners.
Oxford University Press
Författarna ger åtskilliga bra exempel på elevnära
och aktiverande övningar för de allra yngsta eleverna. Sånger med noter och kopieringsunderlag för
övningarna ingår.

3. Fördelar eller nackdelar med en start år 1?
4. Vilken kompetens i engelska har undervisande
lärare för nybörjarna?

Lästips
Brewster, J., Ellis, G., Girard, D. 1992.The Primary
English Teacher´s Guide. English Penguin
En grundläggande metodbok för språkundervisning med elever från 6-7 års ålder till 11-12 års
ålder.

Wright, A. 1995. Storytelling with Children. Oxford
University Press
Författaren tar upp traditionella och andra berättelser och belyser på ett handfast sätt hur man kan
gå tillväga i språkklassrummet när man berättar
för barn.
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Språkinlärning för elever med läs- och
skrivsvårigheter
Britt-Louise Bäckman, Astrid Frylmark, Anna Olofsdotter-Lemne

Artikeln inleds med fyra elevbeskrivningar där vi,
var och en för sig eller tillsammans, har arbetat
med dessa elever. Därefter följer en beskrivning
av vad språk- och talsvårigheter är och hur dessa
påverkar inlärning.
Vi fortsätter med en modell för hur lärare kan
upptäcka språksvårigheter och ger där praktiska
och konkreta förslag till åtgärder.
Avslutningsvis kommenterar vi de nya kursplanerna och framhåller de möjligheter som ryms
där.

Fyra elever
Magnus
Magnus är i trettioårsåldern. Han bor i en mellansvensk småstad, är gift med en förskollärare och
har en liten son på ett år. Han har fast anställning
på ett större företag. Sin fritid tillbringar han med
sin familj, sina vänner och ute i naturen och helst
på sjön eftersom han är sjöscout sedan barnsben.
Magnus språkutveckling var enligt mamman
normal, även om det tog lite tid innan talet blev
rent och han blev förstådd av andra än familjen.
Som enda barnet i familjen lekte Magnus ofta ensam och pratade då högt för sig själv.
I årskurs 3 beklagade sig läraren över att hon
inte hunnit med Magnus tillräckligt bra och att
han därför inte kommit igång med läsningen. Magnus fick då hjälp av en speciallärare. Speciallärarinsatsen blev från och med nu ett permanent inslag i Magnus skolgång. Under hela skoltiden var
han mycket positiv till att lära och han ville till varje pris lära sig läsa. Läs- och skrivträningen var upplagd kring Maja Wittingmetoden, vilken bygger på
innehållsneutrala stavelser t.ex. dörf, spud eller
blif (se Witting 1985). För att Magnus skulle få tillgång till litteratur utan att kunna läsa, introducerade specialläraren böcker intalade på kassettband. Magnus minns fortfarande lyckokänslan

över att få låna och lyssna på dessa kassettböcker.
Förmågan att aktivt lyssna och därmed kompensera sina svårigheter uppövade Magnus under sina
tidiga skolår. Han är, även idag, en mycket intresserad och aktivt lyssnande samtalspartner.
Magnus har under hela sin uppväxt haft många
kamrater och han har inte alls blivit utsatt eller
retad för sitt handikapp. ”Alla visste ju att jag inte
kunde läsa, så det var väl inte mer med det…”
Hjälpen och träningen fortsatte även på högstadiet. Tillsammans med skolledningen beslöt
man att utesluta engelskan och ersatte dessa lektioner med extra svenska. Magnus lärde sig ändå
engelska genom att titta på amerikanska filmer.
Eftersom han inte hann med att läsa den svenska
textremsan, lärde han sig att tolka och förstå handlingen genom att lyssna och se på bildskärmen.
Föräldrarna var till stor hjälp vid bl.a. läxläsning
under skoltiden. De läste exempelvis läxorna högt
för honom.
Magnus grundskolebetyg räckte inte till för att
börja vid det sökta elprogrammet på gymnasiet.
Han fick då möjlighet att under ett år arbeta på
driftskontoret vid en högteknologisk industri. Efter en tvåårig gymnasielinje med inriktning mot
processteknik har Magnus förvärvsarbetat.
Magnus har aldrig upplevt sina läs- och skrivsvårigheter som något problem. Han fick tidig och
kontinuerlig hjälp i skolan, kamraterna har accepterat honom som den han är och han har fått all
tänkvärd hjälp och stöd från sin familj.
Idag läser Magnus gärna en skönlitterär bok,
men skriver gör han ogärna, vilket hans omgivning accepterat och de hjälper honom vid behov.
Jonas
Jonas är äldsta barnet och har fyra yngre syskon.
Han var ett så kallat öronbarn och när han började tala använde han ljudhärmande beteckningar
på t.ex. djur och hade egna ord på saker innan
han övergick till normalt språkbruk. Jonas bytte
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skola flera gånger under sin uppväxt och sökte själv
hjälp då han märkte att han inte lärde sig det hans
kamrater gjorde. Han fick dock ingen hjälp.
Jonas stora problem uppmärksammades inte
förrän vid mitterminskonferensen i åk 2 på gymnasiets teknikerlinje, då Jonas riskerade att inte
bli godkänd i engelska. Han hänvisades då till specialläraren, som upptäckte att problemen inte bara
fanns i engelska utan att Jonas hade stora auditiva
och visuella problem. Jonas tycker inte själv att
svenskan är något större problem, men han tycker inte om att skriva och läser inga andra böcker
än nödvändig studielitteratur.
Han läser både engelska och tyska, men tyskan
går bättre. Jonas tycker att ”tyskan är mer reglerad, medan engelskan mest är undantag”. Jonas
svårigheter med språken beror på bristande strategier och oförmåga att utesluta irrelevanta stimuli.
Träning i form av drillövningar på datorn (dvs
program med upprepade övningar för att befästa
kunskaperna) sattes in. Datorteknologin ger nya
möjligheter i specialundervisningen, då ord och
ordsegment snabbt och enkelt kan exponeras på
bildskärmen och på detta sätt förhindrar en felaktig lässtrategi – ljudning blir omöjlig då den tar
för lång tid. Stor vikt lades vid att hitta det väsentliga, ta bort detaljer som inte var viktiga och sortera. Alla språk systematiserades och jämfördes för
att få en så lika mall som möjligt, speciellt i grammatik. Skrivövningar inleddes med tydlig eftersägning av ord. Stavelse-/morfemuppdelning och
skrivning med talstöd genomfördes flera gånger i
veckan. Jonas hade inte heller förstått ordens uppbyggnad och fick därför träning i fonologisk medvetenhet. Han skaffade på eget initiativ en fickdator, där han kan skriva in viktiga data för att inte
glömma något.
Jonas fick själv ta ansvar för att inte sitta längst
bak i klassrummet, och att vara mer aktiv på timmarna. Efter någon månad tyckte engelskläraren
att ”jag har fått en ny elev”. Framstegen märktes
snabbt. Stavningen fick en underordnad betydelse,
och lärarna uppmuntrades att se vad han faktiskt
kunde i språken – förutom att stava.
Skrivhjälp vid prov sattes in så att Jonas kunde
koncentrera sig på innehållet och inte slösa bort
sin energi på att läsa och fundera över stavningen.
Till Jonas starka sidor hör datorer, framförallt
programmering. Över huvud taget tycker han mest
om att ”sitta själv och pula”. Hans hörförståelse är
mycket god – om föreläsaren är intressant – vilket
bl.a. gett honom MVG i historia.
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Hans svaga sidor är brist på organisationsförmåga, svårigheter att lära sig utantill (kan ej multiplikationstabellen), dålig handstil (kan ej skrivstil
ordentligt) samt ständig tidsbrist.
Jonas har bevisat att han, trots auditiva och visuella problem, har tillgodogjort sig gymnasiets undervisning på ett utmärkt sätt. Hans arbetsinsats
har varit enorm och med lärarnas förståelse för
hans dolda handikapp och speciallärarhjälp tar
han snart studenten. Därefter planerar han att läsa
programmering på universitetet.
Johan
Johan är en mycket social och trevlig person, som
bor på landet utanför en mindre stad. Pappan har
spanskt ursprung. Johans mamma har vissa skrivsvårigheter. Föräldrarna, som är egna företagare,
försöker dock att stödja Johan i hans skolarbete
och hjälper honom vid behov. Johan är nu elev på
gymnasiets datakunskapsskola åk 2.
Redan från fyraårsåldern gick Johan hos logoped, eftersom han hade svåra uttalsproblem. I stället för lyftkran sade han fyfan. Vid skolstarten hade
Johan fortfarande svårigheter med att uppfatta
språkljud, att lyssna efter om ett ljud ingår i ett
ord, att minnas och repetera ord samt att säga efter nonsensord. Av talsvårigheterna återstår numera endast ett svagt läspljud.
Johan har lätt för att tala, men har alltid haft
svårt att få ner sina tankar och idéer på papper
med en penna. Det är lättare för honom att skriva
på datorn.
När han var tio år konstaterades att han har
dyslexi. En stor del av inlärningen på låg- och mellanstadiet skedde muntligt, dels för att lätta på lästrycket, men även för att inte ständigt utsätta Johan för det han var sämst på – nämligen att skriva.
Johan har haft engelska sedan åk 4. Undervisningen skedde mest muntligt, men eftersom han även
hade talsvårigheter fick han under sina år i grundskolan, förutom hjälp av speciallärare, även hjälp
av talpedagog. Det har varit nödvändigt att hjälpa
honom med att strukturera sitt arbete och att planera inför prov. Det är fortfarande viktigt att kontrollera att överenskommet arbete verkligen utförs.
Johan har alltid varit mycket känslig för hur vuxna uppfattar honom. Han har vid flera tillfällen
under högstadiet bytt lärare i engelska, eftersom
han uppfattat att lärarna inte tyckte om honom
eller accepterade hans handikapp. Under det första året på gymnasiet gick Johan på det individuella programmet (IV), men skolkade en hel del och

tappade kunskaper han tidigare haft, framför allt
i svenska och engelska.
Efter året på IV började Johan på datakunskapsskolan. Här behövde han hjälp med att följa kurserna i svenska och engelska och ta igen vad han
förlorat när han skolkade.
Träningen i svenska baseras ofta på dataprogram, eftersom datorer är Johans specialintresse.
Han använder olika färdiga program, men specialläraren gör även egna övningar som passar de
moment han arbetar med i klassen. Vid uppgifter
som t.ex. uppsatsskrivning, skriver Johan på sin
hemdator och tar med sig disketten till specialläraren som kommer med förslag till förbättringar i
framför allt språkhantering, grammatik och stavning. På detta sätt känner sig Johan inte låst under den skapande fasen, utan kan fritt formulera
sina tankar och idéer. Vid längre skrivuppgifter,
som att återge innehållet i en läst bok och recensera densamma, används en annan teknik. Då får
Johans språk flöda fritt, medan specialläraren skriver direkt på datorn . Därefter tar Johan hem disketten och redigerar. Eventuellt görs en sista finjustering tillsammans.
Johan installerade ett glosprogram som han
hade i sin hemdator och som fanns även i speciallärarens dator. Detta möjliggör att specialläraren

kan skriva in de glosor som ska tränas på en diskett, som Johan kan ta hem och arbeta med. Han
får även kopior på språkband för att kunna lyssna
på korrekt uttal av textläxor.
I provsituationer blir Johan stressad och mycket energi går åt till skrivmomentet. Därmed minskar koncentrationen på det faktiska innehållet. För
att avhjälpa detta gör Johan de flesta prov hos specialläraren, där han får proven upplästa samtidigt
som han följer med i texten. Johan läser upp sina
svar och specialläraren skriver ner dem.
En del prov är dessutom så hoptryckta och med
liten stil, att specialläraren får skriva om dem med
större teckensnitt. Andra prov är så ”röriga” att
omdisposition är nödvändig. Texten kan t.ex. stå
på en sida och svaren ska skrivas på baksidan. I
stället trycker specialläraren texten på ett papper
och svarsblanketten på ett annat. Detta gör att
bläddrandet försvinner och Johan kan koncentrera sig på uppgiften i stället för att bläddra.
Språkträningen kommer att fortsätta under
gymnasietiden. Johan tyckte vid utvärdering av
stödinsatser att det var tråkigt att inte det engelska glosprogrammet fanns när han började med
engelska – det hade kanske varit lättare nu, om
han hade kunnat träna hela tiden. Han vill även
använda datorns stavningskontroll på engelska.
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Anders
Anders remitterades till ortens logoped när han
var fyra år på grund av svårförståeligt tal. Mellan
fyra och sex års ålder hade han återkommande
träningsperioder hos logopeden. Anders var blyg
och tillbakadragen i kontakten med andra barn
och han hade en talförsening av ganska vanligt
slag. När han var fem var han fortfarande svår att
förstå. Gräs blev jät, mjölk blev böp, skriva blev tiva.
Anders kunde inte kombinera två konsonanter
efter varandra och han klarade inte att uttala de
bakre ljuden k, g och ng. Inför skolstarten gjorde
logopeden bedömningen att Anders språkförståelse och grammatiska förmåga var i nivå med hans
ålder. Han kunde alla språkljud i övningssituationen, men spontantalet var fortfarande omoget.
Anders hade också stora svårigheter med språklig
medvetenhet. Kontakten med logopeden avslutades i och med att Anders började skolan. Eftersom Anders var sen i talutvecklingen och hade
osäker språklig medvetenhet* (osäker på att uppfatta sammansatta ord, ljud i ord, rim etc) var han
ett barn i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter.
Detta rapporterades till skolan.
Alltsedan skolstarten har Anders gått i samma trivsamma skola. Miljön är lugn och stabil, lärarbytena har varit få och skolkamraterna är i stort sett
desamma sedan skolstarten för sex år sedan.
Att läsa går numera rätt så bra för Anders även
om han sällan eller aldrig läser en skönlitterär bok.
Serietidningar, och då i synnerhet Kalle Anka, tillhör favoritlektyren. Att läsa högt i klassrummet känns
ibland lite pinsamt för honom men eftersom det då
enbart handlar om ett par textrader är det acceptabelt. Att läsa högt i grupp är däremot lättare, eftersom kamraterna rättar och hjälper till om texten
innehåller några svåra ord. Helst läser Anders tyst
om han får välja. De benämnda matematiktalen går
oftast bra att läsa och förstå. Matematik är för övrigt
ett av favoritämnena. Engelska kan både vara svårt
att förstå och skriva, men eftersom undervisningen
sker i lugn takt och kraven ännu inte är så höga deltar Anders i undervisningen utan större problem.
Ganska snart efter det att Anders börjat skolan
märkte han att det inte var så lätt att lära sig läsa och
redan i årskurs två fick han hjälp av skolans speciallärare. Eftersom Anders har astma och periodvis varit hemma mycket från skolan fanns tankarna att hans
lästräning varit för knapphändig, men efterhand blev
det allt tydligare att läsningen vållade problem. Logoped kontaktades, vilket Anders var positiv till. Ut164 * Se vidare Per Malmbergs artikel s 141

redningen ledde till att diagnosen dyslexi fastställdes. Eftersom pappan också haft svårt med läsningen blev diagnosen ingen överraskning för Anders
eller familjen.
Anders har fått en mycket bra skolstart. Hans svårigheter upptäcktes tidigt och adekvat hjälp sattes
in. Omgivningen, både i skolan och hemma, visar
förståelse för Anders svårigheter och uppvisar ett
”kompensatoriskt tankesätt” (se längre fram i artikeln) mot Anders. Mamma hjälper honom med läxor hemma, hans lärare stödjer och uppmuntrar och
kamraterna accepterar honom som den han är. Vid
två tillfällen i veckan får han hjälp hos specialläraren.
Snart stundar högstadiet, och inför skolbytet finns
det funderingar och oro över hur mycket hjälp, stöd
och förståelse Anders kommer att få. Kommer resurserna att räcka även för Anders eller är det hos de
utåtagerande eleverna som stödinsatserna hamnar?
Anders speciallärare är mycket hoppfull inför hans
framtid. Hon tror att med rätt stöd, träning och förståelse för Anders svårigheter och starka sidor kommer han att lyckas mycket bra eftersom han är så
ambitiös, tillitsfull, socialt välfungerande och har ett
så gott självförtroende.

Språk- och talsvårigheter
En del barn med språk- och talsvårigheter har en
normal språkutveckling fast i långsammare takt.
Hos andra finns avvikande mönster i språkutvecklingen. Hur många är då barnen med avvikande
språkutveckling? Siffror upp emot 14-20 % förekommer i litteraturen, men då är troligen sådana
enkla uttalsproblem medräknade, som i de flesta
fall går över av sig själva. 2-3 % av alla barn har en
språkstörning som huvudsakligt problem, medan
många barn med neuropsykiatriska störningar
(DAMP, ADHD etc.) har språkliga svårigheter som
en del av sin sammansatta problembild. Pojkarna
dominerar. Det kan vara särskilt svårt att uppmärksamma språk- och talsvårigheter hos flerspråkiga
barn. Ofta skyller man problemet på flerspråkigheten och tänker inte på att även flerspråkiga barn
kan ha en språkstörning.
Språket kan sägas ha tre aspekter: innehåll,
form och användning. Det lilla barnet utvecklar
användningen, eller den pragmatiska förmågan,
allra först – långt före det verbala språket. Det sker
i ömsesidigt utbyte av blickar och joller mellan
barnet och omgivningen. När orden börjar kom-

ma är innehållet ofta uppenbart. Visserligen brukar små barn övergeneralisera begrepp – alla fyrfota djur kanske kallas katt en viss period – men
ordförrådet brukar öka snabbt och fortsätter att
växa hela livet. Sist kommer precisionen när det
gäller språkets form – uttal och meningsbyggnad.
Från de senare förskoleåren utvecklas språklig
medvetenhet, eller metalingvistisk förmåga som
den också kallas, vilket innebär att barnet börjar
kunna skifta perspektiv mellan ordets innehåll och
form*. En sådan medvetenhet är en viktig länk
mellan den muntliga språkförmågan och läs- och
skrivinlärningen. Man kan vara språkligt medveten på alla språkliga nivåer – ord-, morfem-, stavelse- och fonemnivå. Av störst betydelse för att
tillägna sig avkodningen av vår alfabetiska skrift
är att barnet utvecklar fonologisk medvetenhet,
dvs. medvetenhet om ordets ljudmässiga uppbyggnad. Elever som har problem med läsning och
skrivning behöver i de allra flesta fall fortsätta att
utveckla sin språkliga medvetenhet långt upp i åldrarna – de var kanske inte mogna för språklekar,
när tillfälle gavs i sexårsverksamheten. Men lika
viktigt som att övergå till att stimulera språklig
medvetenhet är det att fortsätta att stimulera språket.

Denna stimulans kan gälla språkförståelse, berättarförmåga, ordförråd, meningsbyggnad och uttal.
Läsning och skrivning, som är de mest avancerade formerna av språkande, vilar på den grund
som alla de övriga språkdelarna byggt upp. Ofta
blir man alltför inriktad på just läsandet och skrivandet vid bedömning av elever med läs- och skrivsvårigheter. Det är viktigt att reflektera över styrkor och svagheter i barnets språkliga förmåga som
helhet. Svårigheter med innehåll – dvs. med ord
och begrepp – har en avgörande betydelse för hur
barnet utvecklar läsförståelsen. Ett ofta använt
hjälpmedel vid dyslexi, nämligen inspelade böcker, skjuter kanske över målet om barnet också har
en dålig hörförståelse. Svårigheter med det muntliga språkets form – med uttal och meningsbyggnad – verkar hämmande både på avkodningen (att
snabbt och automatiskt känna igen ett skrivet ord)
och på förståelsen. Problem med språkanvändningen märks i samtalssituationer. Det är svårt att
lyssna, berätta, hålla turordningen i samtal samt
att tolka vad som sägs. Om en elev har denna typ
av muntliga svårigheter blir t.ex. uppsatsskrivning
en mycket besvärlig uppgift.

* Exempel på språklig medvetenhet när det gäller ordlängd: en verklig båt är lång och en nyckelpiga är kort (innehåll) fast ordet nyckelpiga är långt och ordet
båt är kort /form). Exempel på språklig medvetenhet när det gäller ords ljudmässiga likhet: Blad och blomma hör ihop eftersom de är växtdelar (innehåll). Blad
och glad hör ihop eftersom de rimmar (form).
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Dyslexidefinition
Nedanstående engelska citat från International
Reading Academy visar bl.a. att dyslexi inte har
med intelligens att göra, samt att läs- och skrivsvårigheter även kan avspeglas inom matematik och
handstil.
Dyslexia is difficulty with language. Intelligence
is not the problem; the problem is language.
People who are dyslexic may have difficulty with
reading, spelling, understanding language they
hear, or expressing themselves clearly in speaking
or in writing. An unexpected gap exists between
their potential for learning and their school
achievement.
Dyslexia – a language-based disability in which
a person has trouble understanding words,
sentences or paragraphs; both oral and written
language are affected.
Dyscalculia – a mathematical disability in which
a person has unusual difficulty solving arithmetic problems and grasping math concepts.
Dysgraphia – a neurological-based writing disability in which a person finds it hard to form letters or write within a defined space.
Auditory/Visual Processing Disorders – disorders in which a person has difficulty understanding language despite normal hearing and vision.

När det gäller diagnosen dyslexi får intyg endast
utfärdas av psykolog, läkare eller logoped – oftast
sker detta efter överläggning med speciallärare.

En modell för upptäckt och åtgärd

De första skolåren
Genom att läraren har kunskap om barnets språkliga förmåga och medvetenhet, är det möjligt att
anpassa läsinlärningen till varje elevs nivå.
Vilka aktiviteter önskar vi att en elev i riskzonen
för läs- och skrivsvårigheter får delta i vid skolstarten?
För avkodningen
• Språklekar och språkövningar individuellt eller i liten grupp tillsammans med andra barn
som tycker att det är svårt. Sådana övningar i
helklass riskerar annars att ske över elevens
huvud.
• Övningar som ska genomföras i helklass bör
tränas i förväg, så att barnet kan känna igen sig
när aktiviteterna dyker upp i klassrummet.
För läsförståelsen
• Muntliga språkliga aktiviteter som stimulerar
lyssnandet främjar läsförståelsen.
• Eleverna får bekanta sig med skriftspråkets
struktur, t.ex. förstå hur en saga är uppbyggd
med inledning, handling och avslutning (se
t ex Erikssen Hagtvets böcker).

I kommande avsnitt beskrivs en möjlig kedja av
samverkan kring barn med språksvårigheter. En
del genomförs redan idag. Andra delar är våra
önskemål och rekommendationer.

För skrivandet
• Det ska vara roligt! Eleven behöver först få berätta för sin lärare vad han vill skriva.
• Läraren kan skriva upp det som har berättats
på blädderblocket.

Före skolstart

Genom att lärare följer med längre än de första tre
skolåren säkras kontinuiteten i undervisningen.

Språkutvecklingen observeras från tidig ålder på
barnavårdscentralen, BVC. I de flesta delar av landet frågar distriktssköterskan efter jollerutveckling
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och när de första orden kommer. Om talutvecklingen inte kommer igång remitteras barnet till
hörselprövning och/eller logoped. Vid misstanke
om mer omfattande utvecklingsavvikelser remitteras
barnet till psykolog. Före skolstart görs en bedömning som inriktas på språklig medvetenhet. I förskolan arbetar man medvetet för att stimulera barnens
språkutveckling. Föräldrar, förskola och BVC informerar skolan om språk- och talproblem. Det är önskvärt att lärare och/eller specialpedagog bekantar
sig med alla barn i deras förskolemiljö.

Utredning i skolan
När lärare märker att de insatser som görs i det dagliga arbetet inte räcker till för en elev, kontaktas specialpedagog och föräldrar. En språklig utredning
görs och specialpedagogen lämnar förslag på konkreta åtgärder i ett åtgärdsprogram (Grundskoleförordningen 5 kap. 1§; Gymnasieförordningen 8
kap. 1a§). Ibland räcker dock inte specialpedagogens utredning utan kontakt tas med psykolog, logoped, skolhälsovård eller kurator för komplettering.
Förutom lärares observationer bör elevs och/
eller föräldrars oro kring inlärningen tas på största allvar. Information om eleven förs över vid lärar-, stadie- eller skolbyte. Det är nödvändigt att
regelbundet utvärdera och följa upp utredning
och åtgärdsprogram.

Övergången till gymnasiet
För att underlätta elevers övergång från grundskolan till gymnasiet är det nödvändigt att ha en överlämnandekonferens. Vid denna bör mentor/klassföreståndare i åk 9, speciallärare, psykolog, kurator
samt eventuellt ämneslärare i kärnämnena i grundskolan delta samt motsvarande personal från gymnasiet. Konferensen bör äga rum i maj månad, då
de preliminära valen är klara och en utmärkt möjlighet finns att förbereda gymnasiet för de nya
eleverna. I samband med denna konferens, eller
tidigare, ges möjlighet för osäkra elever att besöka den nya skolan. De elever som eventuellt ska
börja IV-programmet inbjuds till en särskild kväll,
då blivande lärare och lokaler presenteras.

Utredning utanför skolan
Ibland kan utredning utanför skolan vara ett nödvändigt komplement. I olika delar av landet finns
varierande traditioner. Vanligen finns lämpliga
remissinstanser inom landstinget och ibland även
inom kommunens verksamhet.
Remiss till logoped
Logoped utreder och diagnostiserar den muntliga språk- och talförmågan, läsning och skrivning.
Till språk och tal relaterade faktorer som auditiv
och visuell förmåga, uppmärksamhet/koncentration och oralmotorik observeras. Läs- och skrivutredningen kartlägger barnets starka och svaga

sidor och bidrar till ett faktaunderlag som underlättar vid skolans åtgärdsplanering. Stamning, heshet och uttalssvårigheter är också vanliga frågeställningar hos logopeden när det gäller skolbarn.
Remiss till audiolog
Vid misstanke om hörselproblem rekommenderas hörselprövning, helst med talaudiometri.
Remiss till ögonläkare
Lässvårigheter kan leda till känslan av besvär från
ögonen. Även om ögonproblem sällan är det
egentliga huvudproblemet bör barnet remitteras
till ögonläkare vid ögonbesvär.
Remiss till barn- och ungdomshabilitering och/eller
barn- och ungdomspsykiatri
Läs- och skrivsvårigheter kan vara en del i en mer
komplicerad problembild. Vid misstanke om mer
omfattande svårigheter bör remiss skickas med
utgångspunkt från barnets huvudproblem.

Kompensatoriska åtgärder
Med kompensatoriska åtgärder menas de olika sätt
på vilka elevens svaga sidor kan stödjas. De starka
sidorna bygger man på i alla inlärningssituationer
och de svaga sidorna tränas hos speciallärare,
samtidigt som svagheterna kan kompenseras av
olika tekniska hjälpmedel.
Allmänna råd
• Hjälp eleven att strukturera arbetet.
• Be eleven fundera över och själv eller med hjälp
skriva ner hur han/hon lär sig bäst, och sprid
denna kunskap hos alla undervisande lärare.
Bygg på de starka sidorna – sedan behövs de
kompensatoriska åtgärderna!
• Ge inte eleven flera instruktioner samtidigt! Ge
en instruktion i taget, eller skriv en checklista
där eleven kan pricka av genomförda moment.
• Tala inte under den tid som eleven t.ex. ska
skriva av tavlan – många elever klarar bara en
sak i taget!
• Redogör för vad som krävs för att bli godkänd i
ämnet/kursen!
• Låt inte klockan avgöra resultatet!
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Om eleven har svårt att läsa
• Låt eleven prova kassettböcker, bok och band
etc. för att lätta på lästrycket och ändå förmedla bokens innehåll och budskap.
• Ge eleven maskin-/datorskrivna material, så att
energi inte behöver åtgå till att tyda lärarens
handskrift.
• Disponera tavelanteckningarna väl och ge
eleverna tid att skriva av.
• Förvarna om prov i god tid och ge eleven hjälp
att sortera ut det viktigaste.
• Dela upp långa avsnitt i kortare delar och låt
eleven tentera av bit för bit så att det långa avsnittet blir hanterbart.
• Ge eleven längre skrivtid – helst före ordinarie
lektions början, så att eleven inte känner sig
som en ”kvarsittare”.
• Strukturera proven så att de är lättlästa. Låt inte
text stå på en sida och frågorna på baksidan –
sidorna ska kunna ligga bredvid varandra.
• Förstora proven, så att bokstäverna inte ser ut
som myror som kryper över papperet.
• Erbjud band till språkläxor.
• Erbjud skärmläsningsprogram där det skrivna
läses av datorn.
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Om eleven har svårt att lyssna
• Skriv tydliga instruktioner – gärna i form av en
checklista, där eleven kan pricka av genomförda moment.
• Visa – gärna med laborativt material – det du
vill förklara.
• Låt eleven använda stressboll, modellera eller
liknande. En del elever lyssnar mer koncentrerat om de har något i handen.
Om eleven har svårt att skriva
• Låt eleven tala in på band i stället för att skriva
redogörelser.
• Använd talande ordbehandlare, program med
inbyggd bild- och ordbank, ramprogram för
planering (mindmap o.dyl.), stavningskontroll
m.m.
• Erbjud eleven en ”sekreterare” (ev. specialläraren) som skriver det eleven dikterar.
Andra kompensatoriska hjälpmedel
• Elektroniska ordlistor är ett utmärkt sätt att leta
upp och hitta de ord eleven söker.

• Freestyles eller bandspelare, där man lätt kan
variera hastighet och tonhöjd, är ett bra hjälpmedel för dyslektiker eftersom man då ibland
kan höra en text extra fort och en annan gång
långsammare.
• Quick-reader, som är en penna, som kan scanna, lagra, översätta och uttala främmande ord.
• Talsyntes som ger text till tal, eller tal till text.

äldre elever berättar och beskriver, diskuterar och
argumenterar, även om det sker på olika sätt och
på olika språkliga nivåer samt inom olika ämnesområden.
Språkets form, dvs. dess vokabulär, fraseologi,
uttal, stavning och grammatik är också av vikt att
tillgodogöra sig för eleven.

Samtliga kompensatoriska hjälpmedel bör finnas
lätt tillgängliga i klassrummet, så att eleven inte
behöver lämna sin grupp för att utnyttja dem.
Det kan finnas anledning att läsa kursplanerna
med speciell hänsyn till elever med läs- och skrivsvårigheter. De återges därför här nedan.

Gymnasiet

Nya kursplaner
De nya kursplanerna i engelska och moderna språk
syftar bl.a. till att:

Mål att sträva mot:
Eleven ska fördjupa, förbättra, förfina, reflektera
och ta allt större ansvar för att utveckla sin språkliga förmåga.
Dessutom är medvetenheten om hur språkinlärningen går till en ytterligare kompetens.

• Ge eleverna en allsidig kommunikativ förmåga.
• Ge eleverna möjlighet att knyta internationella
kontakter.
• Ge eleverna inspiration till fortsatta studier.
• Vidga elevernas perspektiv på en växande omvärld.
• Vidmakthålla och utveckla elevernas lust att efter skolan fortsätta språkstudier.

Karaktär och uppbyggnad
Kursplanernas karaktär och uppbyggnad i gymnasieskolan följer samma riktlinjer som grundskolans. En ytterligare fördjupning, i jämförelse med
grundskolan, är att eleverna ska kunna anpassa
språket till situation och mottagare. I kursen engelska A är målen som eleven ska ha uppnått efter
avslutad kurs att kunna förstå, vilja, våga, kunna
efter förberedelser: läsa, formulera sig i skrift, använda, utvärdera samt självständigt hämta information.

Grundskolan

Våra reflexioner

Mål att sträva mot
I kursplanerna står det att eleven bl.a. ska utveckla sin förmåga att kommunicera, förstå, aktivt delta, berätta, läsa olika slags texter, uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift samt bearbeta och
förbättra engelska och andra främmande språk.
Dessutom ska eleven använda och kritiskt granska
media samt reflektera över levnadssätt i andra länder. Eleven ska ta ansvar för sin egen språkinlärning och medvetet använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen. Vidare bör eleven
utveckla sin förmåga att planera, genomföra och
utvärdera uppgifter både på egen hand och i samarbete med andra.

För elever med läs- och skrivsvårigheter öppnar
sig många möjligheter i de nya kursplanerna.
Språkinlärning baserad på utveckling av en allsidig kommunikativ förmåga kan gynna elever med
läs- och skrivsvårigheter, eftersom många av dessa
elever har utvecklat sin muntliga förmåga. För de
elever som dessutom är duktiga lyssnare måste det
ses som mycket hoppfullt att få tillgång till tekniska hjälpmedel.
Naturligtvis måste skolans pedagoger vara vägledande och ges tid samt möjlighet att ta del av
utbudet, samt även få fortlöpande fortbildning.
Kursplanernas målbeskrivning, både för grundoch gymnasieskolan, ”om inte de egna språkkunskaperna räcker till behöver eleven kompensera detta genom
att använda strategier som omformuleringar, synonymer,
frågor och kroppsspråk” gynnar i allra högsta grad
elever med läs- och skrivsvårigheter.

Karaktär och uppbyggnad:
Nya språk bör inte delas upp i separata moment
som lärs in i en given turordning. Både yngre och
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Avslutning

Författarpresentation

Elever med språksvårigheter växer inte automatiskt ifrån problemen. Under hela skolgången behöver de omgivningens stöd. För att underlätta
inlärningen behöver de kompensatoriska hjälpmedel parallellt med särskild träning. En lugn arbetsmiljö och tillräcklig tidsåtgång för både träning,
kunskapsinhämtning och kunskapsredovisning är
nödvändig. Det är inte ovanligt att de här eleverna arbetar dubbelt så mycket som andra elever,
och även när resultatet blir mindre bra behöver
de uppmuntran för sin arbetsinsats. Även om det
aldrig är för sent, kan vi konstatera att ju tidigare
svårigheterna upptäcks och eleven får hjälp, desto större är möjligheterna att lyckas.

Britt-Louise Bäckman är mellanstadielärare och
speciallärare med mångårig erfarenhet av att undervisa elever med bl.a. läs- och skrivsvårigheter
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Astrid Frylmark, chef för Länslogopedin vid Akademiska sjukhuset, Uppsala. Mångårig erfarenhet
av förebyggande arbete i förskolan, utredning av
skolbarn och utveckling av pedagogiska metoder.
Författare till boken ”Språklekar i skolan”.
Anna Olofsdotter-Lemne, folkskollärare och speciallärare med stor erfarenhet från låg-, mellanoch högstadiet. Har främst arbetat med elever i
behov av särskilt stöd. Nu speciallärare vid Bruksgymnasiet i Gimo.
Illustrationer: Jenny Lemne Larsson

Litteraturförteckning
Ahlén, B. (1998) Hoppa in i böckernas värld!
Arnback, E. (1996) Vi bygger ord.
Catts, K. (1999) Language and reading disabilities.

Följande organisationer kan vara till
hjälp i frågor som rör dyslexi/läs- och
skrivsvårigheter:
FMLS, Förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter/
Skrivknuten. Information, råd och stöd. Förbundet
Mot Läs- och Skrivsvårigheter/Skrivknuten Braheg. 20, 114 37 STOCKHOLM Telefon 08-6651700
FOB, Föräldraföreningen för ordblinda barn. Information, råd och stöd. Surbrunnsg. 42 1tr, ög 113 48
Stockholm. Telefon 08-612 06 56, Fax 08-612 33 77
Svenska Dyslexistiftelsen är en gren av den internationella tvärvetenskapliga organisationen för
dyslexiforskning. Föreningen arbetar för att främja
forskning, sprida kunskap och förbättra utbildning
om dyslexi samt tillvarata dyslektikers intressen.
Dyslexistiftelsen/Föreningen Doktorsringen 17,
171 65 SOLNA Telefon 08-330356
170

Dalby, M. m.fl. (1992) Bogen om læsning - om læsehandicappede og læsehandicap III.
Damsby Utvärdering av datorn som pedagogiskt hjälpmedel för elever med grava läs- och skrivsvårigheter på
låg- och mellanstadiet. (Handikappinstitutet)
Centerheim Jogeroth, M. (1988) Vägen till språket.
(för förskolepersonal)
Ericsson (red) (1996) Utredning av läs- och skrivsvårigheter. (ny utgåva under tryckning)
Erikssen Hagtvet, B. (1990) Skriftspråksutveckling genom lek (för förskolepersonal)
Erikssen Hagtvet, B. (1993) Lek med språket (för förskolepersonal)
Frennberg, S. & Sondén, M. (1999) Lilla Rättstavningsläran

Frennberg, S. & Sondén, M. (1999) Kortgrammatik

Madison, S. (1988) Hoppande bokstäver

Franzén, L. (1999) Läsförståelse

Madison, S. (1992) Läkande läsning och skrivning

Frylmark, A.(2000) Språklekar i skolan

Madison, S. (1996) Läraren hjälper elever med läs- och
skrivsvårigheter – 30 goda tips

Föhrer, U. & Johnsen, B. Logopedbedömning av
skolelever med läs- och skrivsvårigheter. En retrospektiv
studie av 102 skolelever. Karolinska Inst, Logopedi
och Foniatri, Huddinge Sjukhus

Seth, I. & Heimdal, S. & Jansson (1997) Dyslexi för
föräldrar (lämplig nybörjarlitteratur)
Stadler, E. (1998) Läs- och skrivinlärning

Gillberg, C. & Ödman, M. (1994) Dyslexi – vad är
det? (lämplig nybörjarlitteratur)

Stadler, E. (1999) Dyslexi - en introduktion Studentlitteratur 1994 (lämplig nybörjarlitteratur)

Herrström, M. (1999) Bygg & Böj.
Wallenkrans, P. (1995) Svårt att läsa och skriva
Häggström, I. & Lundberg, I. (1994) Språklekar
efter Bornholmsmodellen

Wellros, S. & M. (1995) En kamp om kunskap

Høien, T. & Lundberg, I. (1999) Dyslexi i teori och
praktik

Westerlund, M. & Segnestam, Y. (1988) Ett rikt språk
(för förskolepersonal)

Jacobson, C. & Lundberg, I. (red) (1995) Läsutveckling och dyslexi

Witting, M. (1985) Metod för läs- och skrivinlärning

Lundgren, T. & Ohlis, K. (1995) Vad alla lärare och
rektorer bör veta. Informationsskrift som beställs via
FMLS

171

Elever med funktionshinder
– ett neuropedagogiskt perspektiv
Roland Forsberg och Barbro Bergman

En rad faktorer har under 1990-talet bidragit till
att aktualisera skolsituationen för elever med funktionshinder. Målsättningen En skola för alla är en
viktig sådan faktor (Wallin 2000). Den är ju ingalunda ny men har under senare år fått en lite
annorlunda, djupare innebörd. Ett uttryck för denna utveckling är det faktum att begreppet integration inte anses helt adekvat utan allt oftare ersätts
med inclusion (inkludering). Med det senare begreppet vill man markera att det är en medborgerlig rättighet för alla att – oavsett förutsättningar – ha tillgång till samma skolsystem, vilket
innebär att även elever med svåra funktionshinder skall inkluderas. Detta skall möjliggöras genom
att skolan förändras, både organisatoriskt, personellt och kompetensmässigt (mångdisciplinär
kompetens). Denna ambition innebär naturligtvis nya krav på lärarkåren, vilket också har uppmärksammats av Lärarutbildningskommittén,
LUK (SOU 1999:63).
Parallellt med denna förskjutning i synen på
skolgången för elever med funktionshinder uppmärksammas alltmer att alla elever har olika förutsättningar, olika funktions- och begåvningsprofiler, något som ibland uttrycks med begreppet
inlärningsstil och utgör argument för en ökad individualisering.
Ytterligare en relevant faktor i denna process
är kognitionsforskningens explosionsartade utveckling, som givit oss nya kunskaper om lärandets villkor och förutsättningar. Lärare har tidigare tvingats att huvudsakligen relatera till elevens
yttre manifestationer (beteenden och prestationer) men har nu fått underlag för att i högre grad
ta pedagogiska hänsyn till inre, neurologiska processer. Vi kan därmed tala om neuropedagogik,
som baseras ”på befintlig kunskap om hjärnans
funktion” (Freltofte 1999, s 11). ”Att veta varför
leder i allmänhet till att veta hur” (Sylwester 1997,
s 13).
Vid Folke Bernadottehemmet (FBH) i Uppsala har under nära 40 år bedrivits verksamhet med
barn och ungdomar med olika funktionshinder.
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Verksamheten har hela tiden präglats av ett mångdisciplinärt samarbete mellan representanter för
specialpedagogik, psykologi och habilitering (representerad av läkare och terapeuter). Ett uttryck
för detta koncept är det neuropedagogiska kompetensteamet, som utför neuropedagogiska skolutredningar på remisser från skolläkare och habiliteringsläkare i hela landet. Vid FBH finns även
några SU-grupper (särskilda undervisningsgrupper) för elever med funktionshinder samt en specialpedagogisk utredningsenhet. Det är från denna
kultur vi här redovisar några erfarenheter med
relevans för språkundervisning för elever med
funktionshinder.

Individuell och diagnostisk ansats
En generell erfarenhet är att fokusering på individen är helt nödvändig. Kategorisering i form av
diagnoser (ofta uttryckta i bokstavskombinationer
som DAMP och ADHD) har sin givna funktion,
men de täcker inte helt den verklighet vi möter i
skolan. Därför är kunskap om olika diagnoser inte
tillräcklig för att möta denna verklighet. Dels finns
stora individuella variationer inom varje sådan
diagnos (trots officiella kriterier), dels riskerar
många elever med skolproblem att bli utan särskilt stöd på grund av att de endast delvis motsvarar någon uppsättning diagnoskriterier. En skolutredning vid FBH syftar därför i första hand till
att ta fram underlag för en individuell funktionsprofil och i andra hand till en diagnostisering.
Resultatet av utredningen får i sin tur indikera elevens inlärningsstil samt bidra till hemskolans utformning av det pedagogiska åtgärdsprogrammet
(Grinder 1989, Levine 1997, SIH 1997).
Källorna till den nödvändiga datainsamlingen
om eleven är flera: tester och iakttagelser av – förutom läraren/specialläraren – psykolog, terapeuter och läkare. Viktiga ”primärkällor” är föräldrar
och eleven själv, vilken kan intervjuas om sina upplevelser av olika pedagogiska situationer.

Naturligtvis kan inte – och skall inte – alla barn
utredas, men vår förhoppning är att de erfarenheter och kunskaper som redovisas i denna artikel skall stimulera till reflektion och iakttagelser
som kan vara till hjälp i arbetet med språkundervisning för elever med behov av särskilt stöd.
Många av de aspekter som belyses nedan är generella, dvs. gäller alla elever och i långa stycken även
andra skolämnen, men skillnaden är att dessa aspekter ofta har en avgörande betydelse för dem
med funktionshinder. Till funktionshinder räknas
här både de som är synliga och de som är osynliga, medfödda såväl som förvärvade (till exempel
epilepsi, traumatiska hjärnskador, sjukdom eller
strål-/cytostatikabehandling).

Input, process och output
För att göra ett komplicerat förlopp hanterligt på
detta begränsade utrymme använder vi för följande
avsnitt dispositionen input, process, output enligt illustrationen nedan. Till vänster finns de sinnesmodaliteter med vars hjälp vi vanligtvis tar in information. Efter en komplicerad bearbetningsprocess
uttrycker vi det hjärnan producerar – vanligast i
muntlig eller skriftlig form.

Input

Process

Output

Visuellt
Tala
Auditivt
Skriva
Taktilt

Input
Perception
I den receptiva fasen av inlärningsprocessen (input) spelar perceptionen en huvudroll. Därför blir
en relevant fråga vilken/vilka modaliteter som är
starkast utvecklade hos individen? Är det den auditiva, den visuella eller den taktila eller en kombination av dessa? Genom att iaktta vilken ”kanal”
eleven spontant prioriterar eller vilken typ av sinnesintryck han först och främst återger i en redogörelse av en upplevelse kan läraren få en vink
om funktionsprofilen när det gäller perception. I
exemplen nedan använder personer olika sinnen
för input.

”Jag hör vindens sus och dånet från bränningarna.
Måsarna skriar och långt borta hörs dunket från en
fiskebåt.”
”Jag ser hur vassen böjer sig för vinden och det vita
skummet från bränningarna far fram och tillbaka
på vågorna. Måsarnas siluetter avtecknar sig mot
himlen och vid horisonten dyker en fiskebåt upp.”
”Jag känner hur vinden smeker ansiktet och blåser
håret bakåt. Stenarna under fotsulorna är slipade
av vågorna. Jag doppar försiktigt en fot i vattnet.
Hu vad kallt! Det mjuka skummet från vågorna tar
jag i handen och blåser iväg.”
I skolpsykologens testarsenal finns delar vars resultat ger information om perceptionen, vilket är
ett viktigt underlag. Redan här måste betonas att
en individs preferens för en viss modalitet inte
behöver vara densamma för både input och output.
Ett problem förknippat med visuell perception,
som under senare tid alltmer uppmärksammats,
är ”crowding”. Det visar sig genom att symboler, t
ex bokstäver, på rad flyter ihop för läsaren och därmed försvårar läsningen. En lösning kan vara att
reducera antalet symboler genom att täcka över
en del för att fokusera färre enheter i taget.
Uppmärksamhet och minne
En avgörande faktor för kognitionsprocessen –
och därmed för perceptionen – utgör uppmärksamheten (eng. attention). Som en dirigent har
kontroll på musikerna i en orkester, kan uppmärksamheten, i ett perspektiv, ses som dirigenten för
ett stort antal ”thinking players”, dvs. hjärnprocesser, vilka är vitala för bland annat lärandet (Levine
1997). Denna dirigerande/styrande funktion,
uppmärksamheten, kan sägas bestå av olika delar,
enligt Malia (Malia & Brannagan 1997):
• selected – val av fokuseringsobjekt samt bortsortering av det oväsentliga
• focused – riktande mot fokus
• sustained – kvarhållande av fokus
• shifted – skiftande av fokus, en form av mental
flexibilitet
• divided – delad uppmärksamhet på flera
aktiviteter samtidigt
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Enligt vissa forskare är uppmärksamhetsproblem
den vanligaste orsaken till inlärningssvårigheter
och beteendestörningar hos skolbarn (Levine
1997). Många elever med behov av särskilt stöd
har alltså uppmärksamhetsstörningar. Ibland benämns de avledbarhetsproblem (lättdistraherad),
ibland koncentrationsstörningar eller impulsstyrning. Oavsett vad vi kallar det, innebär det att om
”dirigenten” inte fungerar tillfredsställande kan
inte de kognitiva/intellektuella resurserna (”spelarna”) mobiliseras på ett optimalt sätt. Därför
måste eleven få stöd för att kompensera sin svaga
uppmärksamhet, vilket kan uppnås på olika sätt
(med referens till ovanstående indelning):
• för att välja fokus: mer eller mindre handfast
styra elevens uppmärksamhet (peka, stryka under), reducera antalet valalternativ
• för att fokusera: göra objektet lätt att observera (visuellt via kontrast, ren bakgrund, textstorlek; motsvarande gäller det auditiva: om
möjligt undvika störande sorl i klassrummet och
tala tydligt med avpassad ljudstyrka) och lockande (kanske anknyta till elevens intresseområde/något näraliggande och aktuellt); välja
lämplig modalitet för presentationen (auditiv,
visuell, taktil); rensa miljön från distraherande
detaljer
• för att hålla kvar fokus: avskärma miljön från
störande moment (skärm, litet/enskilt rum,
hörselskydd/hörtelefon; korta moment/texter/uppgifter; avpassad kravnivå
• för att skifta och dela uppmärksamheten: att
ge eleven strategier för detta kan vara en god
hjälp.
Ofta utgör dessa krav stora svårigheter och är därmed mål som man kan närma sig genom att de
tre första ovanstående momenten utvecklas och
stärks.
Ett funktionshinder kan avsevärt reducera förmågan att mobilisera den mentala energi som
krävs för att uppbåda ”alertness” till riktad och kvarhållen uppmärksamhet. Orsaken kan vara att kontrollen över andra funktioner (t.ex. att sitta på
stolen) helt enkelt förbrukar alltför mycket ”bränsle”. En annan förklaring kan vara att eleven på
grund av sitt funktionshinder inte utvecklat en
önskvärd och energisnål automatisering av neu174

rala delprocesser. Detta betyder att stor omsorg
bör ägnas arbetspassens längd och uppgifternas
kravnivå. Raster och avbrott är synnerligen viktiga
instrument för att ge eleverna förutsättningar att
orka arbeta vidare.
Levine (1997) påpekar att ingen annan period
i livet kräver så mycket av vår förmåga att både
lagra och ta fram varierad information som skoltiden. Därmed ställs stora krav på minnets olika
delfunktioner. Grundläggande här är naturligtvis
kvaliteten på input, dvs. om den inkommande informationen är tydlig och kommunicerad i en för
individen passande form. Graden av uppmärksamhet ger därmed avgörande förutsättningar för
minnesfunktionerna. Uppmärksamhet och minne samverkar således mycket starkt, vilket bekräftas av att man anser att flera områden i hjärnan
samverkar för båda dessa funktioner.
”Minnessvårigheter är den vanligaste kognitiva
dysfunktionen efter förvärvad hjärnskada och efter strålbehandling. Många studier visar att upp
till 50 % av dessa barn har minnesproblem” (van’t
Hooft 1999, s 33). Elever med koncentrationsproblem/uppmärksamhetsstörningar tillhör naturligtvis dem som besväras av minnesproblem, bland
annat därför att de inte förmår att fokusera på
uppgiften i tillräckligt hög grad och länge nog.
För många elever innebär uppgiften att skriva av
från svarta/vita tavlan stora problem. Orsaken kan
vara brister i arbetsminnet. Dessa elever är hjälpta
av att få en egen version av texten.
Somliga elever är mer koncentrerade om de
får ha något för händer när de lyssnar till stoff de
skall ta till sig, andra vill ha bakgrundsmusik när
de arbetar – antingen som en ljudande avskärmning eller som en inlärningsförstärkning. Bandspelare med hörlurar kan vara en hjälp genom att
det både ger en utestängning av ovidkommande
ljud och en närhet till källan (vid textinnehåll).
Dessutom ger bandspelaren möjligheter till ett
obegränsat repeterande. På förinspelade språkband är taltempot i allmänhet för högt för dessa
elever, varför egenhändigt gjorda inspelningar
med ett anpassat tempo rekommenderas. Elever
med en svag auditiv perception är ofta hjälpta av
att parallellt få visuellt stöd, till exempel genom
att få tillgång till texten vid avlyssningsövningar.
Flera modaliteter samverkar på så sätt, men här
måste åter betonas att ett individuellt perspektiv
måste anläggas: vid vissa hjärnskador fungerar inte
en multisensorisk stimulering, utan man är hänvisad till att koncentrera sig på en modalitet i taget

(Freltofte 1999). Det senare kan ställa läraren på
svåra prov, enligt exemplet nedan.
Det kräver eftertanke och självdisciplin hos läraren
att endast berätta kortfattat vad som skall göras för
att först därefter lägga fram en visualiserad arbetsgång tillsammans med uppgiften, då utan kommentarer; sedan vänta och observera eleven.
Om man måste ingripa bör man vänta till lämplig tidpunkt och peka utan att säga något eller se till
att eleven tittar bort från uppgiften medan man pratar om problemet.

Process
”Slow processing”
Input, process och output är involverade i ett komplicerat samspel, som fortfarande i stor utsträckning är förborgat för oss. De tre delarna hänger
ihop och är i hög grad beroende av varandra och
gränserna mellan dem är flytande. En viktig aspekt på och erfarenhet kring processdelen måste
framhållas i detta sammanhang.
Många elever med funktionshinder har ett uttalat långsamt processande (”slow processing”). Detta långsamma tempo behöver inte ha något att göra
med intellektuell kapacitet eller ovilja/slöhet utan
beror helt enkelt på att den neurologiska uppkopplingen och bearbetningen av olika anledningar tar
extra lång tid. Denna omständighet kan vara mycket påfrestande och frusterande för både lärare och
elev. Den senare jämför sig gärna med kamraterna,
som arbetar och tänker mer flexibelt, och resultatet kan bli att eleven kommer efter, känner sig utanför, misslyckad och dum. Även utanför klassrummet kan detta ställa till problem.
Kalle står och pratar med kompisarna om kvällens
hockeymatch. Samtalet hoppar snabbt från hur man
ska ta sig till rinken till hur de olika femmorna ser
ut. Mitt i taktiksnacket säger Kalle att hans pappa
ska skjutsa honom så Olle och Micke kan få åka med.
Olle och Micke är just då så inne i sitt hockeysnack
att de ger Kalle en snabb menande blick (med innebörden: det tar vi sen, va). Kalle tolkar inte kroppsspråket
korrekt, utan uppfattar att han ställs utanför och berättar för sin lärare att han inte får vara med.
Vid ett senare samtal känner kompisarna inte igen
situationen. De har inte tagit avstånd från Kalle.
Resultatet blir ändå att Kalle upplever ett utanförskap och hans självbild naggas i kanten.

Ett adekvat förhållningssätt hos läraren är att i skolarbetet våga vänta, våga ge den tid som krävs. Ett
forcerande och påskyndande har troligen inte avsedd effekt. Orsaken är att eleven inte har resurser att komma ikapp genom att öka arbetstakten
eller ta med arbete hem (är ofta för trött för det).
Det blir lärarens uppgift att utifrån en pedagogisk bedömning göra ett urval av ord/glosor för
intensiv respektive kursiv läsning. Här måste kvantiteten, av text till exempel, få stå tillbaka för kvaliteten i lärandet. Dessa elever drabbas dubbelt upp
genom att de producerar mindre (på grund av
långsamt processande) samtidigt som processandet i sig kräver mer energi än vad som är fallet för
kamraterna. Därför kan de befinna sig i riskzonen
för mental uttrötthet.

Output
Tala och skriva
Den expressiva delen handlar om elevens uttryck
– till form och innehåll. Som antytts tidigare behöver inte preferensen av sinnesmodalitet vara
densamma för input som för output, utan det kan
variera. De vanligaste uttrycksformerna i skolan är
ju att tala och skriva och de relaterar inte lika entydigt till visuell, auditiv och taktil modalitet som
fallet är med inputdelen. Att tala betyder för talaren att man använder hörseln för att kontrollera
sitt tal (återkoppling). Det taktila kan i vissa fall
ha betydelse oralt genom att man känner språkljudens lokalisering i munnen. Till exempel kopplar inte enstaka barn ihop ljud med tecken, men
kan få en aha-upplevelse av att göras uppmärksam
på hur ljuden känns i munnen.
En elev med hypotoni (svag muskeltonus) och
otillfredsställande artikulation får därmed en kvalitativt dålig auditiv återkoppling på sitt tal (otydligt). Därför är det viktigt att läraren är en god
förebild och talar mycket tydligt.
Ett knep vid eftersägning av nya ord, för att ge eleven ett skärpt hörselintryck och ett effektivare lyssnande på sitt eget tal, är hålla ena handen för örat. Då
kompletteras det yttre hörandet (via ytterörat) tydligare
med ett inre hörande där ljuden leds via benen i örat.
Skrivandet är huvudsakligen en finmotorisk visuospatial aktivitet. Det är inte ovanligt att elever med
behov av särskilt stöd har en skrivhand som inte
är mogen för vanlig penna. Då kan en alternativ
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utformning med till exempel en penna med större tyngd och/eller förstorat grepp vara till hjälp.
Om den tunga pennan visar sig vara ett bra alternativ är det lämpligt att ändå växla om med en
som är lätt. För somliga barn innebär funktionshindret att händerna är ett definitivt hinder för
att utföra (med handskrift) det hjärnan tänkt ut.
Då kan datorn ha en given uppgift som ersättare
och komplement.
En elev uppvisade vid höstterminens början i åk 2 en
läsförmåga som var helt åldersadekvat, men hon
kunde inte skriva, inte ens sitt namn. Under arbete
vid datorn upptäcktes att eleven då kunde skriva på
en nivå som var i paritet med läsningen. När bokstäverna var formade och visualiserade på tangentbordet kunde hon använda dem till att skriva. Problemet var av visuo-motorisk art.
Tangentbordet kan även vara ett bekymmer för
elever med visuospatiala problem. Förutsättningen för en lyckad datoranvändning är dock att datorn och kringutrustningen anpassas efter individens behov och förutsättningar (Gisterå 1995;
KK-stiftelsen 2000). I en del fall behövs en assisterande ”sekreterare”, som sköter själva skrivandet.

Miljö
Elevers individuella, specifika krav på inlärningsmiljön kan mycket väl hänföras till inlärningsstil.
Flera exempel på miljöns betydelse för inlärning
har redan berörts i texten. I vid bemärkelse kan
med miljö inbegripas både den fysiska miljön
(t. ex. akustiskt/auditivt, visuellt och ergonomiskt),
den strukturella (tid och rum) och den psykologiska (förhållningssätt, bemötande, klassrumsklimat).

Som redan nämnts har många av de elever detta kapitel handlar om problem med avledbarhet,
koncentration och uppmärksamhet. Alla åtgärder
som kan bidra till att reducera mängden störande, avledande moment i miljön blir då naturligtvis angelägna.
Ergonomi talas det alltmer om i arbetslivet, inte
minst sedan datorerna gjort sitt intåg. Men ämnet
har tyvärr inte fått samma uppmärksamhet när det
gäller elevernas arbetsmiljö, trots att de vistas och
arbetar i skolan ganska många timmar varje dag.
Många av eleverna med behov av särskilt stöd har
en för låg generell muskelspänning (hypotoni).
Ett annat problem kan gälla svårighet att upprätthålla statisk balans. Båda dessa funktionella svagheter medför att själva vistelsen på stolen kan vara
extremt energikrävande och därmed beröva eleven kraft som skulle kunna investeras i språkinlärningen i stället. En individuellt avpassad stol i kombination med frekventa korta raster för att få röra
på sig gör att orken räcker längre.
Behovet av struktur i tid och rum är framträdande hos de flesta elever med funktionshinder. I
många fall gäller problemet tidsuppfattningen. Då
krävs hjälp av en mycket tydlig struktur (indelning)
av både dagen i sin helhet och dessutom av varje
lektion/arbetspass. Eftersom eleverna ofta inte
orkar arbeta annat än i korta pass är en konkret
planering av momenten i ordningsföljd och med
mellanliggande pauser/raster ett viktigt strukturellt stöd. Ett annat skäl till en sådan planering
kan alltså vara en dålig tidsuppfattning. Schemat
kan illustreras på olika sätt: kort med text och/
eller bilder/symboler som placeras i en viss ordning i en strukturbräda eller bildficka1 (se illustration).
För en elev med dålig tidsuppfattning – och
kanske otålighet – kan en timstock vara till stor

bla
bla
bla

tre nya ord

paus

tre nya ord

paus

lyssna tre gånger

Säg efter
tre gånger

Bilden visar hur bilder och/eller ord i en strukturbräda eller bildficka kan ge en visuell tidsstruktur åt ett arbetspass:
1. arbete vid datorn med glosprogram (tre ord) 2. paus 3. tre nya ord (enl. 1), 4. paus 5. lyssnande på bandspelare
6. eftersägningsövning.

176 1 En strukturbräda består av en bräda försedd med fack, i vilka korten placeras i önskad ordning. För varje moment som avverkats vänds respektive kort och
eleven fortsätter med nästa moment. Bildficka bygger på samma princip, men korten placeras i en mjuk ficka som kan vikas ihop och förvaras i ficka eller
väska.

hjälp. Det är ett batteridrivet tidshjälpmedel som
finns i olika modeller, alla med samma princip.
Med olikfärgade startknappar (t ex blå = 15 min.,
grön = 30 min., gul = 45 min., röd = 60 min.) kan
man ställa timstocken på önskad tidsperiod. Proportionellt med vald tidsperiod tänds ett antal lysdioder – t ex en för var femte minut (inställda femton minuter betyder tre lysande dioder) – vilka
sedan slocknar en efter en var femte minut. När
alla lysdioder släckts är den den valda perioden
till ända och därmed tiden ute för det aktuella
arbetsmomentet. Eleven, som inte kan påverka
vald inställning, får därmed ett visuellt stöd för sin
tidsuppfattning (se illustration).
Att kunna planera (sitt arbete, exempelvis) är
en kognitiv förmåga som utvecklas relativt sent.
Det finns forskare, (t ex Tomas Kroksmark 2001)
som menar att kapaciteten inte är fullt utvecklad
förrän i tolvårsåldern. Självklart kan man träna barnen i planering mycket tidigare, men kraven måste noga anpassas, i synnerhet för dem denna artikel handlar om. När det gäller ett främmande
språk accentueras naturligtvis behovet hos dessa
elever av mer tid överhuvudtaget på grund av långsamt processande. Om ansvaret för utformningen av timplanen förs över till respektive skola kan
detta ge möjlighet till en flexibilitet som kan komma att gynna de långsamt processande eleverna.
Behovet av rumslig struktur kan gälla att ha bestämda lokaler att arbeta i; en egen arbetsplats,
eget klassrum, utrustning på bestämda platser, inredning och information på väggarna/på vita-svarta tavlan disponerad så att det ger ett tydligt och
lugnt intryck.

Blå

Grön

Gul

Röd

Schematisk bild av en timstock
För den psykologiska miljön och dess struktur är
i detta perspektiv tydlighet och konsekvens hos den
vuxne två nyckelkvaliteter. En del funktionshinder
kan medföra krav på information/instruktion i en
mycket tydlig form, till exempel med endast en instruktion i taget. En situation där eleven till exempel inte får grepp om vad som förväntas av honom
skapar olust och osäkerhet och blir därmed en dålig

inlärningsmiljö. I värsta fall kan detta leda till arbetsvägran och utebliven inlärning. Av samma vikt är ett
konsekvent förhållningssätt hos läraren, vilket ger
tydliga ramar och bidrar till trygghet.
De komplicerade neurala processer som är involverade i inlärning, och som berörs i inledningen, sker alltså inte i ett vacuum utan samspelar med
den omgivande miljön. Det handlar inte om ett
antingen eller utan om ett både och, men den yttre miljön är ju mer tillgänglig för oss lärare att
anpassa och modifiera utifrån elevens egen funktionsprofil. Hur vi lyckas anpassa miljön, liksom
vårt förhållningssätt, påverkar alltså kedjan input
– process – output. Vi har med andra ord både
möjligheter och ett ansvar att påverka förutsättningarna för inlärning.

Slutkommentar
I inledningen berörs några utvecklingslinjer som
har relevans för denna artikel. De aktualiserar både
det kollektiva (alla ska inkluderas) och det individuella (funktionsprofil, inlärningsstil). I vårt perspektiv rymmer detta koncept en motsättning. Visionen Skola 2000 innebär bland annat att individen
ska ta större ansvar för sina studier. Med andra ord
ska eleven bli mer ett subjekt i en lärandeprocess
än ett objekt för någons undervisning (Wallin 2000).
Motsättningen, som antyds ovan, består i risken att
de elever som här beskrivs, med denna rollförskjutning (tillsammans med övriga inslag i konceptet) i
stället kommer att handikappas.
Enligt WHO’s definition kan ett funktionshinder (medfött eller förvärvat) leda till handikapp
(United Nations 1995). Hur svårt detta eventuella
handikapp upplevs beror på omständigheterna
(t ex miljön och uppgiften). För en elev med uppmärksamhets- och koncentrationsproblem, dålig
tidsuppfattning och planeringsförmåga kan den nya
rollen som ”forskare” och frånvaron av en egen fast
arbetsplats komma att upplevas som handikappande. Orsaken kan då vara att kraven och miljön inte
harmonierar med elevens funktionsprofil.
Elever med de problem som berörts i denna
artikel behöver, enligt professor Mel Levine, USA,
bemötas med ”educational care” (Levine 1997). I
detta koncept ingår en helhetssyn med individuellt utformat stöd där individens starka sidor fokuseras och där eleven blir medagerande genom
kunskap om sin funktionsprofil och delaktighet i
målformulerandet.
177

Inclusion betyder rättighet för alla att ha tillgång
till samma utbildningsform. Elever med funktionshinder har ett särskilt behov av att skoltiden även
innebär att de utvecklar en positiv självbild. Denna utveckling får sin näring genom att elevens
starka sidor identifieras och utnyttjas, att arbetsmiljö och krav anpassas samt att eleven bemöts
med mycket positiv förstärkning. Detta är grundbulten för motivationen att vilja investera i ett lustfyllt och livslångt lärande.

5. Vilka behov – i form av resurser och kompetens – måste tillgodoses för att utveckla ett mer
individuellt, neuropedagogiskt förhållningssätt i
skolan?
6. Vad krävs av lärarutbildning/fortbildning för att
alla elever med funktionshinder skall komma i åtnjutande av adekvat undervisning inom traditionell skolform?
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Tema 4
Kultur, interkulturalitet och flerspråkighet
Under den här gemensamma temarubriken ”Kultur, interkulturalitet och flerspråkighet” ger tre
författare i sina artiklar läsaren tillfälle att fördjupa sin syn på de kulturella aspekter som tas upp i
språkämnenas kursplaner. Begrepp som ”mångskiftande kulturer, kulturyttringar, kulturtraditioner, kulturella erfarenheter, interkulturell kompetens, interkulturell förståelse” omnämns i olika
delar av kursplanerna. Man hittar dem inte bara
under Ämnets syfte och roll och Ämnets karaktär och
uppbyggnad utan också under rubriker som gäller
mål och bedömning. Kulturaspekten kan därmed
anses ha en viktig roll i språkkursplanerna.
Att ”kultur” i samband med språkinlärning och
språkundervisning är ett vitt och kanske också svårtolkat begrepp visas i de tre författarnas artiklar.
Det gemensamma för dem alla tre är att de betonar att möten med olika kulturer är knutet till individen och alltså har ett starkt personligt drag.
I Ulrika Tornbergs artikel Interkulturalitet – en
relation på gränsen mellan dåtid, nutid och framtid
finns varning utfärdad för en möjligen kvardröjande och svårutrotad tendens att tänka i kollektiva stereotyper. Författaren varnar oss för villfarelsen, att det går att tydligt urskilja nationellt
betingade kulturer mer eller mindre hårt knutna
till ett land, eller länder, där ett visst språk talas.
Om vi verkligen beaktar den varningen, förstår vi,
att också begreppet nationalkaraktär måste anses
som förlegat.
Ulrika Tornberg testar de terminologiska gränserna i ett försök att definiera bland annat begreppet interkulturalitet. Hennes slutsats blir att begrepp
som interkulturell förståelse eller interkulturell
kompetens har sina brister och hon lanserar en ”ny”
term internationell orientering, ett förslag som det
kan finnas anledning att diskutera.
Eva Jönssons artikel Inlärarens kulturella och
språkliga erfarenheter möter språkundervisningen hand180

lar om språkinlärning och språkundervisning för
elever som har ett annat modersmål än svenska,
om möten mellan lärare och elev och om samspelet mellan elever.
Författaren varnar för faran med att läraren
fäster alltför stor vikt vid formen i elevens språkliga produktion och ägnar sig åt en uttalad eller
outtalad bedömning av den språkliga korrektheten och visar mindre intresse för det innehåll som
eleven vill uttrycka.
Med en sådan inriktning på formalia i stället
för på innehållet riskerar man att inte ta vara på
alla de tillfällen som finns till kulturella möten
mellan individen läraren och individen eleven.
Vidare ger Eva Jönsson rikligt med uppslag till
sådant innehåll och arbetsformer som kan främja
kulturmöten eleverna emellan.
Vilka kunskaper krävs för att läraren ska kunna
fungera i sin roll som undervisare och handledare i det flerspråkiga, multikulturella klassrummet?
Vad innebär det att anlägga ett multikontrastivt
synsätt, när kontraster som bygger på jämförelser
bara mellan svenska och målspråket inte längre
fungerar?
De frågorna söker Sölve Ohlander ge svar på i
sin artikel Vilka ämneskunskaper behöver lärarna i det
flerspråkiga klassrummet? Det multikontrastiva perspektivet. Han hämtar talande exempel från många
modersmål, som kinesiska, ryska, grekiska, romanska språk, turkiska, arabiska, swahili. Han jämför
dem med målspråket engelska i såväl en kontrastiv som en språktypologisk ansats.
I sin artikel betonar Sölve Ohlander också vikten av att läraren i det flersptåkiga klassrummet
utvecklar sin förmåga att förstå vilka störningar
som kan inträffa i elevernas språkinlärning beroende på styrkan av transfereringar mellan elevernas respektive modersmål och målspråket.

Interkulturalitet – en relation på gränsen mellan
dåtid, nutid och framtid
Ulrika Tornberg

”Kultur” har inom språkpedagogiken av hävd förknippats med nationalitet. Att lära sig ett främmande språk har inneburit att man också lärt sig något om det främmande landet, dess geografi och
historia, dess samhällsförhållanden, levnadsvanor
och traditioner liksom om dess konst, musik och
litteratur. ”Kultur” har då uppfattats som t.ex. den
engelska, franska, spanska eller tyska kulturen, där
”kulturen” vanligtvis framställts som en enhetlig,
nationellt bestämd företeelse. ”Kultur” har därför
ofta beskrivits som ett slags produkt eller en uppsättning av kulturtypiska förhållanden att ta del
av, lära sig något om och använda i jämförelse med
svenska förhållanden, som i sin tur förståtts både
som enhetliga och typiska (Tornberg 2000). Att
det tidigare, i olika kursplaner använda uttrycket
”svenska förhållanden”, i de senaste kursplanerna
för moderna språk från 2000 ersatts med uttrycket ”egna erfarenheter” (Skolverket 2000, s. 32) tyder emellertid på att en perspektivförskjutning
håller på att äga rum i de svenska kursplanerna
vad avser förståelsen av begreppet ”kultur”. Egna
erfarenheter är personliga, individuella och bryter sig liksom ut ur den nationellt enhetliga svenska ramen. Egna erfarenheter har att göra med en
människas unika bakgrund, som inte ens behöver
vara svensk, en bakgrund som därutöver är påverkad av de specifika geografiska och sociala förhållanden hon lever i liksom av hennes genus, ålder
sexuella läggning, värderingar etc. Samtidigt är det
fråga om erfarenheter som ständigt förändras i
hennes möte med andra människor.
De ”egna erfarenheter” som kursplanerna 2000
nu inkluderar i förståelsen av begreppet ”kultur”
kommer att stå i fokus för min diskusssion i denna
artikel. Jag kommer att använda mig av olika kulturteoretiska utgångspunkter förankrade t.ex. i
sociologi, pedagogisk filosofi och nutida antropologi, d.v.s. teorier som vanligtvis inte åberopas inom
språkpedagogisk forskning. Med hjälp av dessa
kulturteoretiska ansatser kommer jag att argumentera för en kulturförståelse genom vilken ”kultur”
som en överallt närvarande och ständigt pågåen-

de, skapande och omskapande process skär tvärs
igenom det man tidigare förknippat med nationalitet, nationella kulturer och kollektiva identiteter och där identiteter snarare skapas i kulturmöten än att de skulle vara ett uttryck för en fast
kulturell position. Jag kommer därför också att
argumentera för en innebörd av ”egna erfarenheter” som går utöver det redan uppnådda, det som
en människa så att säga har med sig i bagaget som
bakgrund, till att också omfatta nya erfarenheter
som görs i den kulturskapande processen. Innan
jag går in på denna argumentation vill jag emellertid först göra en historisk tillbakablick på hur
”kultur” kom att konstrueras som ett till nationalitet knutet begrepp och hur ”kultur” i språkundervisningen kom att beskrivas som en uppsättning
kulturtypiska förhållanden som eleverna i egenskap av utanförstående observatörer skulle kunna
studera, utveckla förståelse för och jämföra.

”Kulturen” som nationell
Föreställningen om nationella enhetskulturer och
om existensen av kollektiva identiteter har ett historiskt samband med nationalstaternas framväxt
från 1600-talet och framåt då Europas monarker
och furstar oftast genom krig började staka ut sina
territoriella gränser mot varandra och, när detta
var gjort, strävade efter att homogenisera en från
början heterogen befolkning genom utbildning,
språkpolitik, utvecklandet av ritualer och traditioner och genom införandet av en gemensam inhemsk marknad (Taylor 1998). Denna klassiska
nationalism var starkast under 1800-talet och i
början av 1900-talet och innebar att den härskande klassens intressen kom att framstå som varande hela nationens intressen (Giddens 1993). Konstruktionen av nationella identiteter skedde därvid
oftast inte utifrån vad människor kunde tänkas ha
gemensamt utan i jämförelse med dem som var
annorlunda (Hall 1992, Said 1993, Delanty 1997).
Ett svenskt exempel på detta ges i en doktorsav181

handling (Andersson 2000) som behandlar ”juden” i svensk skämtpress under perioden 19001930 och där ”juden” enligt Andersson systematiskt framställdes som den främmande, som den
icke svenske, som det som svenskar inte var. Andersson hävdar att bilden av ”juden” därigenom
bidrog till konstruktionen av en ”svensk” identitet.
Nationalismen i dess klassiska form med föreställningen om nationella enhetskulturer och
nationella identiteter i tydlig avgränsning mot varandra kunde existera under en period då kontakterna mellan olika länder och folk oftast var sporadiska eftersom de försvårades av långa och
tidsödande resor och begränsade möjligheter till
informationsutbyte (Bauman 1999). Bauman hävdar t.o.m. att alla socialt producerade faktorer som
t.ex. gränsdragningar och nationella identiteter vid
en tillbakablick tycks vara sekundära effekter av
avstånd i tid och rum:
It seems suddenly clear that the divisions of continents and of the globe as a whole into more or less
self-enclosed, or even self-sustained, enclaves were the
function of distances - made imposingly real thanks
mainly to the primitivity of transport and the hardships and exorbitant costs of travel. (Bauman 1999,
s. xii.)
Avståndet i tid och rum kan också sägas vara utmärkande som utgångspunkt för den ”kulturella”
faktor som dyker upp i språkundervisningen redan under sen medeltid (Kelly 1969). Den engelska beteckningen för denna faktor var antiquities
som utgjorde ett viktigt inslag i den tidens latinundervisning och innebar en grundlig genomgång
av det romerska imperiets historia och geografi,
liksom av det dagliga livet under den klassiska tiden. Eftersom det handlade om en avslutad period kunde det romerska imperiets ”kultur” studeras som ett statiskt fenomen, som en färdig
produkt. Likväl tycks denna utgångspunkt så småningom ha tagits över och vidareutvecklats inom
undervisningen också av moderna språk och applicerats också på ”levande” kulturer. Termen Kulturkunde som utvecklades i Tyskland under mellankrigstiden hade ofta en liknande innebörd som
antiquities. Detsamma kan kanske sägas om en senare term, realia. Gemensamt för både Kulturkunde, realia och det i USA förekommande begreppet
Culture i samband med språkundervisningen där
(Stern 1983) tycks således ha varit att traditionen
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från antiquities införlivades i den sociopolitiska
föreställningen om nationalstater och om enhetliga, avgränsade nationella kulturer och kollektiva identiteter. Den amerikanske lingvisten Robert
Lado (1957) hävdade t.ex. att det gällde att finna
kriterier för de kulturtypiska beteenden som utmärker människorna i en viss kultur så att man
därigenom skulle kunna kontrastera och jämföra
olika kulturer med varandra. Lado hävdade dessutom att det skulle vara möjligt att studera en kultur in its normal, undisturbed operation. Ett av Lados
syften med denna kulturella ansats var att förebygga kulturkrockar. Sådana kulturkrockar har inom
språkundervisningen ofta betraktats som något
negativt (Hunfeld 1991, 1992, Kramsch 1996, Byram 1997) eftersom man antagit att de skulle försvåra förståelsen för det främmande, som i sin tur
tycks ha uppfattats som hotfullt och skrämmande.
En konsekvens av denna negativa inställning till
det som är främmande har enligt Kramsch (1996)
varit att man inom språkundervisningen konstruerat något som hon kallar mainstream cultures, ett
slags kulturella mittfåror där skillnader tonats ner
och likheter framhävts. Vad som istället skulle behövas, menar Kramsch, är att oförenliga skillnader får förbli oförenliga men kanske ändå tillgängliga genom dialog.

Antropologisk kulturförståelse i
förändring
Den historiskt och sociopolitiskt betingade konstruktionen av nationalstater och av föreställningen om nationella, kollektiva identiteter har också
haft betydelse för antropologin under en viss period. Ett äldre antropologiskt synsätt utgick dels
ifrån att en ”kultur” uppvisade en enhetlig bild,
dels att det var möjligt för forskare att bege sig till
en främmande ”kultur” och som objektiva iakttagare studera denna kulturs olika manifestationer
från en utanförstående, neutral position. (Jämför
Lado 1957.) Detta torde också ha varit utgångspunkten för det antropologiska utforskandet av
olika ursprungsbefolkningar i USA, t.ex. av olika
indianstammar i mitten av förra seklet, då de båda
antropologiskt intresserade amerikanska lingvisterna Edward Sapir och Benjamin Lee Whorf
formulerade sin hypotes om språkets näst intill determinerande betydelse för en människas världsbild (Whorf 1956). Den så kallade starka tolkningen av denna hypotes innebär att människor som

talar olika språk så att säga lever i olika världar. De
tänker olika eftersom språket bestämmer hur de
över huvud taget kan tänka. Sapir/Whorf-hypotesen har både i sin starka och sin något svagare tolkning haft betydelse för synen på sambandet mellan
språk
och
kultur
också
inom
språkundervisningen. (Se t.ex. Politzer 1959.) En
återklang av denna hypotes kan man enligt min
uppfattning finna så sent som i kursplanerna för
moderna språk i grundskolan 1996 där man kan
läsa följande under rubriken ”interkulturell förståelse”:
Varje nytt språk är främmande också i den meningen
att det - jämfört med modersmålet - ofta är uttryck för
ett annorlunda sätt att tänka och bete sig, för olika
värderingar och för en annan kultur. (Skolverket
1996, s. 8.)
I viss mån torde det stämma att ord och begrepp
inte alltid har samma innebörd i olika språk även
om man på ett ytligt plan kan översätta tyskans
Familie till svenskans ”familj” eller till motsvarande ord i en rad olika språk som finns representerade i svenska klassrum idag. Likväl kan man fråga sig om det existerar någon kulturtypisk
innebörd i ordet Familie eller i ”familj” eller om
det inte snarare är så att en människas föreställning om ”familjen” också är personligt färgad utifrån hennes egna erfarenheter och att denna föreställning dessutom är dynamisk i den meningen
att den kan förändras allteftersom nya erfarenheter kommer till. Frågan är också om man kan tala
om ett språk i en språkgemenskap. I japanskan
finns det t.ex. olika grammatiska former beroende på om talaren är kvinnlig eller manlig, d.v.s.
det existerar en kvinnlig och en manlig form av
japanska (Hakuta 1994). Den ryske litteraturkritikern Mikhail Bakhtin (1986) för in termen heteroglossia som ett uttryck för den mångfald av olika
sociala språk som förekommer samtidigt inom olika språkgemenskaper och som gör att språk snarare skulle kunna beskrivas som ett ständigt dialogiskt meningsskapande och omskapande inom
och mellan olika sociala grupper i ett samhälle än
som en uppsättning av former och ord med en
fast och allmängiltig betydelse och funktion. Perspektiv som dessa gör knappast språkundervisningen lättare. Vem är i så fall the native speaker?
Mångfalds- och förändringsperspektivet på bekostnad av enhetlighetsperspektivet leder fram till
en antropologisk kulturförståelse i vilken ”de sto-

ra helhetsförklaringarna” (Thavenius 1999) håller på att överges en efter en; från religionen som
en enhetlig och homogeniserande kraft till nationalstaten som en garant för bestående gemensamma värden och gemensamma traditioner och språket som ett kulturtypiskt uttryck för en gemensam
verklighetsuppfattning. Nationella kulturer betraktas i detta perspektiv som skapade eller konstruerade gemenskaper, ett slags berättelser om nationen och dess ofta mytiska grundläggning, om
kontinuitet och gamla traditioner. Avstånden i tid
och rum som en gång utgjorde de yttre förutsättningarna för upprätthållandet av avgränsade nationella kulturer och föreställningen om nationella
identiteter minskar dessutom i takt med människors möjlighet att med hjälp av informationstekniken nå till andra sidan av jordklotet på några
sekunder. Även resemöjligheterna har förbättrats.
Dessutom äger internationalisering och globalisering rum på allt fler områden inte minst inom
mediekulturen. Det pågår således en ständig förändringsprocess inom och mellan kulturer där
kulturmönster färdas fritt med enorm hastighet
och oberoende av institutionaliserade samhällen
(Bauman 1999). Till denna förändringsprocess
bidrar också den ökande migrationen mellan olika länder och folk. Sverige är idag ett mångkulturellt land i ständig förändring.
Enligt ett antropologiskt synsätt som råder idag
finns ”kulturen” överallt. Det är med andra ord
svårt att ställa sig utanför den och iaktta den, eftersom man är en del av den och deltar i dess ständiga skapande och omskapande process. I detta
perspektiv utgör även skolan, eller snarare det institutionaliserade utbildningssystemet en kulturell
enklav som vuxit fram under specifika historiska
och sociokulturella betingelser. Genom specifika
metaforer för t.ex. undervisning som kunskapsöverföring eller utlärning och lärande som inlärning (Säljö 2000) uttrycker skolan en sociokulturellt framvuxen föreställning om en färdig
kunskap som kan förmedlas genom undervisning,
läras in och mätas tillförlitligt i olika prov. På samma sätt har undervisningen i olika ämnen utvecklat egna kulturer med ett eget språkbruk och egna
ritualer som det för vissa elever kan vara svårt att
känna sig hemma i. Aikenhead (1998) klargör t.ex.
med utgångspunkt i undervisningen i naturvetenskapliga ämnen att No-undervisningen som ”kultur” kan vara så speciell att det för vissa elever t.o.m.
handlar om ett omöjligt överskridande av kulturgränser, border-crossings, vilket leder till att några
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elever blir insiders medan andra förblir outsiders,
d.v.s. främlingar i den naturvetenskapliga undervisningskulturen. Elevernas egna erfarenheter kan
i detta perspektiv bli till ett direkt hinder, åtminstone så länge som den egna bakgrunden betraktas som konstituerande och determinerande för
individens identitet och den etablerade undervisningskulturen får bestå.
Kultur som makt och konflikt
Både när det gäller skolan som en historiskt framvuxen ”kultur” och den ”kultur” som undervisningen i olika ämnen kan vara uttryck för förstås ”kultur” i viss mån som en låst position i en tillvaro
som i övrigt präglas av omfattande kulturella förändringar (Hargreaves 1998). I dessa förändringar ingår t.ex. mediekulturen och populärkulturen
som i allt högre grad konkurrerar med skolans
kunskapsförmedling och med ett ifrågasättande
av gamla värdehierarkier som följd. Andra samhällsförändringar är övergången från ett industrisamhälle till ett tjänste- och informationssamhälle liksom en decentralisering av statsmakten å ena
sidan och en globalisering av ekonomin å den
andra. Samtidigt leder en växande pluralism i samhället till olika gruppers krav på erkännande för
egen del. Mot bakgrund av alla dessa genomgripande förändringar talar Andersson (1999) om
en gammal skola i en ny tid.
Inom ett tvärvetenskapligt forskningsfält benämnt Cultural Studies förstås ”kultur” som ett
kontroversiellt område präglat av maktkamp och
konflikt där fokus riktas på förhållandet mellan
kultur och makt. Skolan analyseras i detta perspektiv snarare som kulturproducerande och reproducerande än som kunskapsförmedlande och den
kultur som produceras och reproduceras förstås
som ett uttryck för dominerande gruppers intressen ( Giroux 1992, Giroux & McLaren 1994). Det
gäller därför för läraren att medvetandegöra
eleverna om det kulturella förtryck som de lever
under och i viss mening hjälpa dem att befria sig
själva. Michael Byram, välkänd inom den språkpedagogiska forskningen vad gäller kulturfrågor,
tycks själv inta detta perspektiv:
Through learning methods of analysis learners can
also be encouraged to identify the ways in which particular cultural practices and beliefs maintain the
social position of power of particular groups. The
analysis can become critical. Furthermore, the analy184

sis can be comparative, turning learners’ attention
back on their own practices, beliefs and social identities - and the groups to which they do or do not belong
- and this analysis too can be critical. (Byram 1997,
s. 20.)
Det finns ett starkt emancipatoriskt drag i Cultural
Studies och den kritiska pedagogiken som följer
med den. Risken är dock att ett gammalt förtryck
ersätts med ett nytt. De kritiska pedagogerna ”vet”
vad eleverna behöver och blir på så sätt en ny
maktfaktor när det gäller tolkningen av hur eleverna borde förstå sig själva. Persson (2000) antyder
ytterligare ett problem som kan uppstå när den
kritiske pedagogen som utomstående gör sig till
tolk för elevernas egna erfarenheter:
Vad händer t.ex. när eleverna motsätter sig den
”emancipation” den radikale läraren vill förmedla?
Vad händer om klassen inte vill bemyndigas så som
läraren föreställt sig? (...) Problemet ställs på sin spets
när de sociala skillnaderna mellan lärare och elever
är stora: när medelklassläraren skall bemyndiga sina
arbetarklasselever genom klassanalyser; när den manlige läraren skall upplysa sina kvinnliga elever om
sexism; när den vite läraren skall undervisa sina
svarta elever om rasismens illdåd. Det är inte säkert
att problemet löses genom att läraren avsäger sig en
del av sin auktoritet och fritt låter eleverna komma
till tals. Det finns inga garantier för att den nyvunna friheten inte kommer att få oönskade eller oacceptabla konsekvenser i form av till exempel sexistiska
eller rasistiska yttranden från eleverna.
(Persson 2000, s. 87.)
Persson frågar sig om det verkligen går att kombinera ett förhållningssätt som är elevsolidariskt samtidigt som det är system- eller ideologikritiskt. Går
det att kritisera elevernas situation utan att det
samtidigt uppfattas som ett angrepp på eleverna
själva? Det gäller, menar Persson, att med utgångspunkt i elevernas gamla erfarenheter ”uppmuntra till nya erfarenheter, att förändra elevernas föreställningsvärld på ett sätt som de själva ser som
relevant” (s. 58). Det gäller således att hitta en
balans mellan lärarstyrning och elevinflytande.
Om lärarstyrningen är för svag kan eleverna fastna i ett bekräftande av gamla erfarenheter. Om
lärarstyrningen är för stark finns risken att resultatet blir att eleverna bara övertar lärarens teorier
och värderingar om samhället, att de till slut förstår sig själva som de borde förstå sig själva.

Även om forskningsfältet Cultural Studies i flera
avseenden kan tyckas problematiskt utgör dess
fokus på kultur som uttryck för makt och konflikt,
som jag ser det, en fruktbar utgångspunkt för att
åtminstone medvetandegöra att de sociala praktiker, t.ex. undervisning, som vi ägnar oss åt är historiskt och sociokulturellt betingade. Och då är vi
tillbaka vid skolan som en kulturell enklav. Lärare
iscensätter enligt Kramsch (1996) ofta den institutionaliserade undervisningskultur som de själva fostrades in i (jämför Aikenhead ovan) samtidigt som de reproducerar det språkliga beteende
som de själva lärt sig och iakttagit i sina egna språkstudier. På så sätt fylls deras undervisning medvetet eller omedvetet av lånade ”citat” från dem som
de själva fick undervisning ifrån, t.ex. föräldrar,
lärare, handledare och från de vetenskaper som
byggt upp deras ämnen. Lärare undervisar med
andra ord om en ”kultur” som de inte ens är medvetna om eftersom denna kultur blivit osynlig för
dem själva. Kramsch hävdar emellertid att elever
inte nödvändigtvis accepterar denna ”kultur” som
läraren på olika sätt medvetet eller omedvetet ger
uttryck för:
Many learners resist the self-evident and invisible
culture teachers try to impose. As observers have abundantly documented (...) learners find the most ingenious ways of playing with schismatic meanings, pretending they do not understand, double-guessing
grammatical exercise, beating the system, sneaking
in the forbidden native tongue, creating a counterculture with foreign sounds and shapes. (Kramsch
1996, s. 48f.)
Både Persson och Kramsch talar således om elevers uppror mot undervisningen, men i olika perspektiv. I det ena fallet gäller det en undervisning
som vill ”befria” dem och som i det andra fallet
omedvetet eller medvetet ägnar sig åt kulturreproduktion. I det ena fallet vägrar eleverna att låta sig
emanciperas i den av läraren önskade riktningen.
I det andra fallet obstruerar de på olika sätt och
bildar på så sätt ett slags subversiv motkultur som
står i opposition mot den kultur som läraren genom sin undervisning försöker föra vidare.
Det kulturbetingade och samtidigt även kulturkonstruerande som språkundervisning i all välmening ofta är ett uttryck för i undervisningen om
”kultur” diskuteras också t.ex. av Kirsch (1998) som
studerat bilden av Tyskland i svenska tyskläromedel från 1970 till 1995. I dessa läromedel framställs

den tyska ”kulturen” inte enbart med hjälp av genomgående och ständigt återkommande teman
som motorvägar, luftföroreningar, bilar och öldrickande utan också med hjälp av en bild av den
”tyska” familjen så som den enligt svenska läromedelsförfattare borde se ut:
När läroboksförfattarna skall beskriva familjeförhållanden står de inför ett svårt val. Uppbrytningen av
förstelnade, förlegade familjestrukturer via yrkesarbetande mödrar, matlagande fäder, diskande söner
och ölhämtande döttrar (...) understöds med rätta
av dem, som vill fostra eleverna till jämställdhet och
förmedla bilden av ett modernt samhälle. Men är
denna bild realistisk? (Kirsch 1998, s. 169.)
(Min översättning.)
Vad som presenteras är enligt Kirsch en idealiserad bild av tyska familjeförhållanden som snarare
överensstämmer med läromedelsförfattarnas egen
svenska medelklassbakgrund än att den riktar fokus på möjliga kontroversiella olikheter mellan
svenska och tyska samhällsförhållanden vad avser
jämställdhet. Resultatet blir en mainstream culture,
en läromedelskonstruktion.
Syftet med framställningen hittills har varit att
på olika sätt klargöra att begreppet ”kultur” idag
ofta analyseras och förstås som varande en överallt närvarande och ständigt pågående, gränsöverskridande och föränderlig process, varvid föreställningen om enhetliga nationella kulturer och
nationella identiteter allt mer kommit att problematiseras som historiska och sociopolitiska konstruktioner. Av detta följer att skillnader finns att
söka lika mycket inom kulturer som mellan olika
nationella kulturer. Frågan blir då hur man kan
se på de kulturella skillnader som finns inom ett
och samma samhälle eller på en och samma plats
där människor arbetar tillsammans. Beroende på
om skillnad eller mångfald ses som något som existerar sida vid sida eller som utgångspunkt för en
process som samtidigt förändrar alla dem som
deltar i processen, får också de idag så vanligen
förekommande termerna ”mångkultur” och ”interkulturalitet” olika innebörd.

Mångkulturalism och interkulturalitet
Gerle (1999) diskuterar termen ”mångkulturalism” i det svenska samhället utifrån frågan om
konfessionella friskolor i relation till den allmän185

na, kommunala skolan. Om kulturer ses som avgränsade och statiska är det enligt Gerle rimligt
att anta att samhället går mot en mångkulturalism där etniska och religiösa grupper kan leva sida
vid sida utan att ha särskilt mycket kontakt med
varandra. Detta kan emellertid leda till att tvärkulturella diskussioner om olika värden inte förekommer eftersom det saknas gemensamma mötesplatser. Detta kan i sin tur också försvåra att
diskussioner om kulturella värden förs inom olika
kulturella grupper, att varje grupp blir sig själv nog.
Om kulturer däremot ses som ständigt pågående
och gränsöverskridande processer blir diskussionen om olika värderingar inom och mellan olika
grupper central beträffande de grundläggande
värden man måste enas om i ett samhälle. En
mångkulturalism, som utgår från att människor
bär på många olika erfarenheter och att en människas etniska och religiösa bakgrund inte antas
avgöra hela hennes identitet, kan också underlätta för henne att se sig själv och andra som bärare
av många olika och föränderliga identiteter, menar Gerle.
Ibland ifrågasätts emellertid själva termen
”mångkultur”. Bauman (1999) hävdar t.ex. att
”mångkultur” implicerar att den kulturblandning
som det är fråga om anses som sekundär i förhållande till något ursprungligt enhetligt. Mångkultur blir då en störande faktor i relation till en ursprunglig ordning, medan det i själva verket är
kulturblandningen som alltid utmärkt olika samhällen, inte det enhetliga. Thavenius (1999) frågar sig om vi i själva verket har ett behov av en
föreställning om en stark majoritetskultur, av en
nationell enhetskultur i relation till vilken vi talar
om minoritetskulturer och han drar ungefär samma slutsats som Bauman:
Har vi ett behov av föreställningen att det finns en
majoritet svenskar som bärare av en speciell kultur
och att de minoriteter som invandrat hit ska anpassa
sig till den? Men tänk om gränsen mellan majoritet
och minoritet suddats ut! Tänk om det bara finns
minoriteter! Tänk om det är dessa minoriteter som
tillsammans måste resonera sig fram till vad de bör
ha gemensamt! (Thavenius 1999, s. 57.)
Ljunggren (1999) slutligen hävdar att talet om ”det
mångkulturella samhället” kan ge en bild av en
gemenskap som är positionsbestämd och fixerad,
en gemenskap i vilken människorna redan är definierade och sorterade och där identitetsminori186

teter lever farligt eftersom de riskerar att assimileras ”till en mosaik inuti nationens homogena, dominerande struktur” (s. 77).
Mot bakgrund av diskussionen ovan om mångkultur och blandkultur liksom om kulturer som
gränsöverskridande processer måste man, som jag
ser det, också diskutera olika innebörder i termerna ”interkulturalitet” och ”interkulturell kompetens”. Lado (1957), som berördes tidigare, ansåg
ju till exempel att olika (nationella) kulturer skulle
kunna jämföras med varandra om man bara hittade rätt kriterier för en sådan jämförelse. Detta moment av jämförelse mellan kulturer eller mellan
kulturdrag har också tydligt kommit till uttryck i
de svenska kursplanerna för språken sedan Lgr 80.
I kursplanen för moderna språk i grundskolan 2000
står följande under ”Mål att sträva mot”:
(...) utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i de länder där språket talas och
göra jämförelser med egna erfarenheter, (...) (Skolverket 2000, s. 32.)
Under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbygnad” står vidare:
Förmågan att reflektera över likheter och skillnader
mellan egna kulturella erfarenheter och kulturer i
länder där språket talas utvecklas hela tiden och leder på sikt till förståelse för olika kulturer och interkulturell kompetens. (s. 32.)
Som jag ser det kan termen ”interkulturalitet” liksom termen ”mångkulturalism” förstås på olika
sätt. Den kan avse ett erfarenhetsutbyte utifrån
olika kulturella positioner som formats av individens bakgrund och redan gjorda erfarenheter. Då
kan man utifrån dessa olika positioner reflektera
över likheter och skillnader och kanske uppnå en
förståelse för, eller hellre, en insikt om att kulturer är olika. Denna förmåga att upptäcka likheter
och skillnader mellan positionerna kan då möjligen betecknas som ett slags kompetens. För detta
krävs emellertid att det är människor som möts,
att jämförelsen förs ner på ett personligt plan, eftersom man i annat fall riskerar att hamna i Lados
antaganden om att det går att jämföra mellan nationellt enhetliga kulturmönster. Byram (1997)
uttrycker detta så här:
We should not think in terms of encounters between
different language and culture systems, but, rather

of encounters between individuals with their own
meaings and cultural capital. (s. 40.)
Om man emellertid istället för att se människor
som kulturellt positionerade betraktar dem som
delaktiga i en föränderlig och gränsöverskridande
process kan ”interkulturalitet” få en annan innebörd. Interkulturalitet kan då förstås i relation till
en mötesplats där människor med utgångspunkt i
sin bakgrund och sina redan gjorda erfarenheter
gemensamt gör nya erfarenheter och lär sig något
nytt, som i sin tur förändrar deras erfarenheter
och ger dem ytterligare en bakgrundsdimension.
Denna mötesplats betecknas ibland som en tredje
plats (McLaren 1994), som ett mellanrum som
delas av alla men som ägs av ingen (Jonsson 1996,
Tornberg 2000) eller som en gränsupplevelse
(Kramsch 1996):
It is a ’liminal’ experience that creates a special space
and time at the boundaries between two views of the
world. It involves a sudden grasp of difference and
an instantaneous understanding of the relationship
between self and other.(s. 30.)
I denna gränsupplevelse skapas en relation mellan mig själv och den Andre som man skulle kunna beskriva som interkulturell. Den latinska prepositionen inter, som ju för övrigt också ingår i
termen ”intersubjektiv”, kan i latinet användas
både i samband med ett mellanrum, med något
mitt emellan och med ömsesidighet. Den interkulturella relationen skulle då kunna beskrivas som
bestående både av det förflutna (en människas
bakgrund och gjorda erfarenheter), det närvarande (det som sker i mötet med den Andre här och
nu) och av framtiden (det oväntade och oförutsägbara som människorna tar med sig ut ur detta
möte). Relationen är således både intersubjektiv
och oförutsägbar. I denna senare förståelse av interkulturalitet som en relation blir det svårt att tala
om ”interkulturell kompetens”, eftersom ett intersubjektivt, interkulturellt meningsskapande snarare är en öppen process än ett beskrivbart eller
bedömbart tillstånd.

Vilka är ”eleverna”?
Resonemanget ovan leder fram till frågan om sambandet mellan kultur och identitet. Vilka är
”eleverna”? Svaret blir olika beroende på vad man

utgår ifrån. Talar vi om ”invandrarelever”, om
”duktiga” eller ”svaga” elever, om flickor och pojkar, om språkelever, om elever med särskilda behov eller rent av om ”eleverna” har vi på sätt och
vis sorterat och förtingligat dem till olika Vad-identiter. De är så, som vi har klassificerat dem. I praktiken, i det personliga mötet med varje enskild elev,
håller vanligtvis inte denna klassificering utan vi
möter en unik människa som vi utvecklar en relation till. Likväl är det fortfarande möjligt att förstå
denna unika människa i termer av hennes bakgrund, utifrån en fast position. Om vi istället frågar: VEM är denna människa, blir svaret mera osäkert och öppnar för många olika möjligheter. Von
Wright (2000) ställer frågan, om vi är den vi har
blivit, eller om vi är i vardande. Beroende på svaret på den frågan kan också eleven ses antingen
som sluten eller som öppen, som summan av sina
egenskaper, kunskaper och erfarenheter eller som
en människa inbegripen i en ständigt pågående
relationell process i det intersubjektiva mötet med
den Andre. Von Wright framhåller, liksom också
Ljunggren (1997) att människan snarare visar sig
genom sina handlingar än genom sina egenskaper. Båda förstår handling som språklig handling
genom vilken människor dels riktar sig till en gemenskap, dels har möjlighet att ta initiativ och
påbörja något nytt. (Se också Arendt 1986.) Von
Wright ställer ett relationellt perspektiv mot ett
punktuellt när det gäller hur man som lärare kan
betrakta eleven och elevens erfarenheter. I ett relationellt perspektiv blir då erfarenheter
(...) inget som kan omvandlas vare sig till statistik,
siffror eller subjektiva egenskaper som återfinns i elevernas inre. Erfarenheter blir det som sker i undervisningen och därigenom blir läraren delaktig i själva
skapandet av elevernas erfarenheter i undervisningen, och meningen med dessa erfarenheter är föränderlig. (von Wright 2000, s. 187.)
Frågan om identiteten, Vem är jag?, kan också
ställas som frågan huruvida jag har endast en identitet eller flera samtidiga och ofta t.o.m. motstridiga.
Kramsch (1996) framhåller att känslan av att
ha en mångskiftande identitet inte enbart torde
gälla alla de människor som numera lever i kulturer som skiljer sig från dem som de vuxit upp i
och som innebär att de ofta känner sig som levande mitt emellan utan en självklar tillhörighet någonstans. Känslan av att befinna sig på gränsen,
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eller mitt emellan, finns också bland människor
som vuxit upp i en till synes homogen kultur:
But these feelings of being on the fence, so to speak,
are only a particularly dramatic manifestation of social ruptures that have always existed within seemingly homogeneous families, and other social and ethnic
groups, as soon as an individual crosses the lines of
race, social class, gender expectations, or sexual preferences. ‘Growing into one’s own’ is by essence recognizing the faultlines of the social fabric, admitting
for example that even though we are of the same nationality and social class, ‘my’ country might not be
‘your’ country, and your understanding of our social
class might not be the same as mine. It also means
acknowledging differences within oneself and seeing
oneself within the historic context of one’s own biography. (Kramsch 1996, s. 234.)
Det som Kramsch benämner som growing into one’s
own förstås, som jag ser det, som en tillblivelseprocess i vilken människor snarare är i vardande än
ett resultat av sina redan gjorda erfarenheter. Så,
Vem är jag? Vem är eleven? Vem kan vi bli? Och
hur skulle ”kultur” i språkundervisningen och interkulturalitet kunna förstås i detta perspektiv?

Pedagogiska reflektioner
Syftet med framställningen i denna artikel har inte
varit att hävda att nationella kulturdrag inte skulle existera, att de skulle vara utan betydelse om en
människa växer upp i Sverige eller i ett annat, främmande land. Kulturskillnader som beror på olika
nationell, etnisk eller religiös bakgrund liksom på
språklig bakgrund är lätta att iaktta, åtminstone
från fall till fall. Vad jag emellertid har velat problematisera är dels att dessa skillnader skulle ha
en generell giltighet, att det skulle gå att undervisa om dem, dels att de skulle vara de viktigaste
skillnaderna mellan människor och att en människas bakgrund och redan gjorda erfarenheter
skulle determinera henne till en fixerad ”kulturell” position. Vad jag därför har velat argumentera för är en förståelse av ”kultur” som en överallt
närvarande och ständigt pågående, gränsöverskridande process varigenom en människas erfarenheter inte enbart ses som liggande i det förflutna
utan också hela tiden görs i nuet, vilket i sin tur
påverkar det hon tar med sig ur dessa nya erfarenheter och varigenom hon också förändras.
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Språkundervisningen måste naturligtvis bl.a.
syfta till att eleverna utvecklar sina kunskaper om
främmande länder t.ex. genom att de på olika sätt
analyserar specifika förhållanden i de länder där
språket de studerar talas, att de relaterar denna
analys till sina kunskaper om ytterligare andra länder liksom till det egna landet och därigenom utvecklar en medvetenhet om och en respekt för
skillnad och mångfald. Man skulle kunna kalla
detta för en internationell orientering eller medvetenhet, som naturligtvis har stor betydelse för en
framtida samverkan över nationsgränserna. Att
använda termen ”kultur” i detta sammanhang torde emellertid, med tanke på betydelseförskjutningen och vidgningen av begreppet på olika sätt, ha
blivit något problematiskt.
En internationell medvetenhet är därför inte
det samma som en interkulturell medvetenhet,
som utifrån det resonemang som förts i denna
artikel, endast kan utvecklas på ett personligt plan,
d.v.s. intersubjektivt, mellan människa och människa och utifrån en var gång unik erfarenhet.
”Kultur” i språkundervisningen skulle kanske
därför kunna avse själva kulturskapandet och
gränsöverskridandet i de relationer som skapas
mellan de många olika människor som befinner
sig i undervisningens här och nu. (Se också Erickson 1990.) Kramsch (1996) uttrycker detta på följande sätt:
(...) language learners can start using the foreign
language not merely as imperfect native speakers, but
as speakers in their own right. It is in this development of the foreign language learner as both a social
and an individual speaker that we have to see the
emergence of culture in the language classroom.
(s. 28.)
Kramsch gör, som jag ser det, en tydlig koppling
mellan språklig handling och kulturskapande varvid ”kulturen” växer fram genom att människorna som befinner sig i undervisningens här och nu
talar med varandra. Man skulle kunna säga att
Kramsch på detta sätt belyser kommunikationens
kulturskapande dimensioner och att hon genom
att tala om eleverna som speakers in their own right
menar att också det främmande språket skulle
kunna användas för detta kulturskapande. (Se
också Tornberg 2000.)
Likväl, medan ett inslag av internationell orientering går att formulera i en kursplan och elevernas internationella medvetenhet skulle kunna

anges som ett mål att sträva mot, är den interkulturella relationen i den kulturskapande processen
som t.ex. Kramsch talar om svårare att hålla fast i
en målbeskrivning. Den mångfald av kulturella
perspektiv som skulle kunna komma till uttryck
liksom de nya erfarenheter som skulle kunna göras utifrån denna mångfald låter sig inte formuleras i förväg och än mindre övas. Egna erfarenheter är unika och oförutsägbara och helt beroende
av den art av gemenskap som kan växa fram i ett
klassrum liksom av de möjligheter som ges åt den
enskilde att ta initiativ och påbörja något nytt och
på så vis bli delaktig i det gemensamma meningsskapandet. Hur undervisningen skulle kunna öppna för detta måste därför också förbli en öppen
fråga eftersom varje lärare, liksom varje elev, förmodligen kommer att besvara den på sitt eget
unika sätt. Kanske är det i den diskussionen som
kulturskapandet skulle kunna förankras. Detta
skulle i sin tur kunna leda till vad John Dewey
(1916) kallar för en conjoint communicated experience
(s. 87) som han förstår som både gränsöverskridande och demokratibefrämjande:
The extension in space of the number of individuals
who participate in an interest so that each has to refer his own action to that of others, and to consider
the action of others to give point and direction to his
own, is equivalent to the breaking down of those barriers of class, race and national territory which kept
men from perceiving the full import of their activity.
(Dewey 1916, s. 87.)
Ehuru textutdraget ovan formulerades för nästan
100 år sedan är Deweys vision av undervisning som
en gemensamt uttryckt erfarenhet enligt min uppfattning fortfarande aktuell, inte minst med tanke på en språkundervisning som sätter både kommunikationen och den interkulturella relationen
i centrum.

språkundervisning i mellanrummet - och talet om ”kommunikation” och ”kultur” i kursplaner och läromedel
från 1962 till 2000.

Diskussionsfrågor
1. Hur skulle du beskriva de kulturella förändringar som ägt rum i skolan under senare år?
2. Hur har dessa förändringar påverkat din språkundervisning?
3. Hur bedömer du dina och dina elevers möjligheter att gemensamt skapa en undervisningskultur i vilken alla kan känna sig delaktiga?
4. Vilka nya erfarenheter i undervisningens här
och nu skulle du vilja bidra till?
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Med undantag för Kramsch (1996) är inget av
ovanstående lästips knutet direkt till språkundervisningen. På ett liknande sätt som Kramsch själv
gör i sin bok går de övriga lästipsen utanför språkundervisningens domän och anges i syfte att klargöra att grundläggande frågor t.ex. när det gäller
språkundervisningens mål kanske inte alltid kan
besvaras utifrån språkundervisningen själv utan
189

behöver diskuteras också i ett vidare perspektiv.
Andersson, Persson & Thavenius (1999) liksom
Hargreaves (1998) behandlar båda de globala,
internationella och samhälleliga förändringar som
skett under senare år och som bidragit till att också skolan håller på att förändras, både inifrån och
som institution. De båda böckerna ger en viktig
bakgrund till att delvis nya frågor håller på att formuleras i förhållande till utbildning och undervisning.
Englund (2000) liksom Värdegrundsboken (2000)
diskuterar frågor om hur skolans övergripande
mål, t.ex. demokrati, skall kunna tydliggöras i den
konkreta undervisningen, d.v.s. frågor, som om de
också ställs i relation till begreppet ”interkulturalitet”, skulle kunna tillföra även språkundervisningen nya dimensioner.
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Inlärarens kulturella och språkliga erfarenheter
möter språkundervisningen
Eva Jönsson

Den här artikeln handlar om språkinlärning och
språkundervisning för elever som har ett annat modersmål än svenska, om möten mellan lärare och
elev och om samspelet mellan elever. Utgångspunkt är en dialog från en lektion i ämnet svenska som andraspråk i en grundskola. Samtalet är
hämtat från artikeln ”För jag är bäst på svenska!”
Om sociala och språkliga ordningar i en mångkulturell
skola (Ann-Carita Evaldsson, Utbildning och demokrati, 2/2000).
1. Lärare: Vad har ni gjort i helgen? Klara?
2. Klara:(paus) Hemma. (rycker på axlarna)
(L: Hmm) Mammas syster kom. Vi gick till
kyrkan.
Jag träffa Maria.
3. Lärare: Det är bra Klara. Din svenska har
blivit mycket bättre. Jättebra!
Vad är det som händer? Läraren ställer en fråga
till hela gruppen om individuella upplevelser och
frågan riktas sedan till en av eleverna, Klara. Klara
svarar och läraren kommenterar och bedömer
Klaras språk, yttrandets form. Mönstret i denna
typ av klassrumskommunikation är enligt AnnCarita Evaldsson fråga – svar – utvärdering. Läraren ställer i denna dialog en äkta fråga, en fråga
där läraren inte vet svaret, men frågar inte för att
få reda på svaret utan för att få någon av eleverna
att säga något på denna språklektions målspråk,
svenska. Klara berättar om vad hon själv gjort men
det hon säger förvandlas genom lärarens svar till
ett språkexempel utan innehåll.
Man brukar skilja på två typer av frågor. Display
questions är frågor där läraren vet svaret men vill
kontrollera om eleven kan eller vet något. Referential questions är öppna frågor där läraren inte vet
svaret (Språkdidaktik, Ulrika Tornberg, Gleerups,
1997). I det här fallet ställer alltså läraren en verklig fråga, en referential question, men visar inget intresse för svarets innehåll, för vad Klara berättar.
Läraren berömmer i stället Klaras språk. Beröm
kan ha olika effekter, inte alltid bara positiva. De
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flesta människor som använder ett annat språk än
modersmålet har upplevt muntlig kommunikation
där någon har berömt språket. Då brukar talaren
känna sig glad men också lite förvirrad och kanske hämmad. Tankar far genom huvudet: ”Lyssnar han på hur jag talar, inte på vad jag säger?”
”Nu måste jag se till så att allt jag säger blir lika bra
i fortsättningen.” Det är alltså inte självklart att
beröm leder till trygghet och öppenhet. Beröm
visar att bedömning äger rum. I undervisningen
är det betydelsefullt att markera när fokus är på
innehållet och när fokus är på formen. När elever
svarar på verkliga frågor, referential questions, bör
innehållet vara det viktiga.

Innehåll eller form?
Läraren lyssnar till elever under lektionerna och
läser det de skriver både under och mellan lektioner. I någon mening sker bedömning av elevens
språkfärdighet hela tiden i lärarens medvetande.
När eleven får reda på resultatet av sådan bedömning bör det i första hand ske vid enskild kommunikation med läraren, i samtal eller skriftväxling.
Resonemanget om förhållandet mellan språkets
innehåll och dess form i språkundervisningen är
generellt, men är speciellt relevant med tanke på
elever med ett annat modersmål än svenska och
med andra kulturella erfarenheter än de som människor med svenska som modersmål ofta har. När
elevens kulturella erfarenheter är svåra att känna
igen för läraren och kanske också för många av
kamraterna i gruppen finns det en ännu större
risk att eleven tystnar. Arbetsformer som gör det
möjligt för eleven att bli synlig, få bekräftelse och
på något sätt bidra med sina kulturella erfarenheter blir särskilt betydelsefulla.

Skolans roll
Lärare balanserar i en vardag fylld av krav. I det
moderna samhället är skolan en process som berör alla individer som växer upp i landet, där alla
unga möter och påverkas av samhällets värderingar. Skolan blir därigenom ett viktigt politiskt redskap i samhället, en arena för problemlösning,
särskilt för sådana problem som har med attityder
och förhållningssätt att göra. Skolan möter barn
och ungdomar tidigt och följer dem i regel under
tolv år. Den efterlämnar starka minnen och ger
alla vuxna djupa erfarenheter av att vara elev och
att undervisas. Liksom sjukvården möter skolan
individen i utsatta situationer, maktlös och förvirrad ibland. Lärarens arbete är både synligt och
dolt. Det är synligt för de ”egna” eleverna och via
eleven för föräldrar och familj. Det är dolt genom
att det ofta sker bakom en stängd dörr. Läraren
och klassen är överlämnade till varandra.

Kultur i vid bemärkelse i skolans
styrdokument
Skolans mål vad gäller elevens utveckling av interkulturell medvetenhet, förståelse och kommunikationsförmåga uttrycks både i läroplaner och
språkkursplaner. ”Alla som arbetar i skolan skall
medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor
också utanför den närmaste gruppen” (Lpo 94). I
kursplanernas ”mål som eleverna skall ha uppnått”
finns ett särskilt ”kulturmål” som utvecklas från steg
1 till steg 7 i de generella språkkursplanerna i engelska och moderna språk för grundskola och gymnasieskola. För steg 1 är detta mål mycket avgränsat: ”känna till något om vardagslivet i något land
där språket används”. Målet blir, för varje steg, vidare och innefattar mer och mer av elevens medvetenhet om egna kulturella erfarenheter och förmåga att göra jämförelser. I steg 4 är motsvarande
mål att ”ha kunskaper om vardagsliv, samhälle och
kulturtraditioner i några länder där språket har
en central ställning samt kunna göra jämförelser
med egna kulturella erfarenheter”.

Förväntningar och föreställningar
Elever med erfarenhet av skolgång i andra länder
kan ha andra förväntningar på lärare och skola

än vad barn som växer upp i svensktalande hem
har. I boken Language learning in Intercultural Perspective, Approaches through drama and ethnography
(Edited by Michael Byram and Michael Fleming,
CUP, 1998) finns en beskrivning av kinesisk inlärnings- och kommunikationskultur (The culture the
learner brings: a bridge or a barrier? Lixian Lin and
Martin Cortazzi). Grundläggande föreställningar
om lärande är i Kina på många sätt olika dem som
dominerar i svensk skola.
Andra kulturer har, på motsvarande sätt som
den kinesiska, djupt rotade uppfattningar om skolans roll, om kunskap och lärande. Synen på skolans arbetsformer, på hur ordning upprätthålls kan
variera liksom möjligheten för alla att gå i skolan,
skolavgifter, skolans förutsättningar och t ex tillgången till böcker, pennor och sittplatser. En elev
som vuxit upp i en annan kultur kan ha svårt att
förstå vad som sker och förväntas i den svenska
skolan.

Kloster eller marknadsplats?
Språkinlärning sker i vissa kulturer med arbetssätt
där man lägger stor vikt vid grammatik och översättning. På andra håll är utantillinlärning viktig.
Tom McArthur skiljer i boken A Foundation Course
for Language Teachers (CUP, 1983) på två traditioner
inom språkundervisningen: klostertraditionen och
marknadsplatstraditionen. Den syn på språkinlärning
som avspeglas i de svenska språkkursplanerna betonar kommunikativ språkfärdighet och elevens
språkliga och kulturella medvetenhet.
Språkkursplanernas mål och betygskriterier beskriver språkanvändning där språket är redskap för
kommunikation. Mål och kriterier uttrycks alltså
inte i första hand som kunskaper om språket som
system. Språkundervisningen i Sverige har under
en lång period rört sig från klostertraditionen mot
marknadsplatstraditionen medan skolans språkundervisning i många andra länder finns i någon
form av klostertradition.

Skapande möten
I artikeln om kinesisk kunskapssyn betonas att individens identitet inte ska betraktas som statisk
(präglad av nationalitet, modersmål, etnisk grupp,
ålder och kön) utan snarare ses som dynamisk.
Kommunikation och kontakt över språk- och
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kulturgränser behöver inte leda till att inlärarens
kulturella identitet hotas utan kan ge möjlighet
för den enskilde att förhandla, utmana, bekräfta
eller modifiera sina föreställningar, att välja roller
och förhållningssätt. I mångkulturella skolor har
elevers samspel utanför lektionerna ofta denna kulturöverbryggande och skapande karaktär. I AnnCarita Evaldssons artikel beskrivs hur elever som i
grundskolan studerar svenska som andraspråk
använder svenska som kommunikationsspråk utanför lektionerna. De har olika modersmål och
svenska blir deras gemensamma språk. De kommunicerar mycket varierat och med en hög grad
av språklig medvetenhet på sitt andraspråk, svenska. De skämtar exempelvis om språkundervisningen, uttalsövningar och rättelser och använder språket för att göra motstånd mot lärare och skapa
inbördes allianser. Elevernas spontana och informella kommunikation står i kontrast till undervisningen i svenska som andraspråk där det språkliga samspelet, enligt Ann-Carita Evaldsson, är
lärarstyrt och betydligt torftigare.

Inflöde och informell kommunikation
Många elever i svensk skola har, vad gäller informell språkanvändning, ett liknande förhållningssätt till det engelska språket. Det är visserligen inte
deras enda gemensamma kommunikationsspråk
på samma sätt som svenska men är ett språk som
elever informellt leker med, kryddar sitt tal med
och använder för att höja status och för att skämta. Liksom med svenska som andraspråk har eleverna tillgång till ett mycket stort inflöde av engelska. De lär sig informellt, utanför den organiserade
utbildningen. Övriga moderna språk och modersmål som studeras i svensk skola har i regel inte
samma fördelar. De finns inte lika tillgängliga och
har inte samma typ av status för eleverna och i samhället. Mycket kan dock göras för att underlätta
tillgången till språkligt inflöde, bl a via internet,
och för att uppmuntra eleverna att använda språket i informell kommunikation av olika slag.

Vilka är ”vi”?
Skolan är förmodligen samhällets viktigaste interkulturella mötesplats; den är samtidigt en plats där
elever tillsammans skapar nya kommunikationsmönster och kulturella former. Hur djupa de in194
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terkulturella mötena blir kan variera från en ytlig
iakttagelse till grundläggande förståelse beroende på hur lärare och elever tillsammans lyckas skapa skolans vi. De flesta språklärare, dock inte modersmålslärarna, har sina rötter i Sverige – och har
samtidigt uppgiften att definiera vi på ett sätt som
inkluderar alla elever med olika modersmål och
olika inre bilder så att varje individ kan bli synlig,
få bekräftelse och uppskattning. En förutsättning
för att läraren ska kunna skapa verkliga möten över
kultur- och erfarenhetsgränser är att läraren själv
har distans till sin egen kulturella bakgrund, kan
se sina egna erfarenheter från olika perspektiv. Det
är annars lätt att läraren tydligast ser och bekräftar
de elever som har en bakgrund som är lätt att förstå,
dvs liknar den egna.*

Att ifrågasätta det självklara
I den tidigare nämnda boken Language learning in
Intercultural Perspective, Approaches through drama and
ethnography rekommenderas i flera olika artiklar
ett etnografiskt förhållningssätt både för lärare och
för språkinlärare. Detta skulle för läraren kunna
innebära att han eller hon övar upp sin förmåga
att iaktta och beskriva sin egen kultur utifrån. Som
ett slags tankelek kan man föreställa sig att man
ser sina värderingar och kommunikationsmönster,
hela sin omgivning för första gången och så att
säga utifrån. Det är ofta bra att koncentrera sig på
ett avgränsat område, t ex hur lektioner börjar eller
vad som sker under förmiddagskaffet på arbetsplatsen. Vad talar arbetskamrater om? Vad talar
de inte om? Vem talar med vem? Skulle det kunna
vara på något annat sätt? Denna nyckelfråga öppnar perspektiven. Svar på frågor om alternativa sätt
att kommunicera kan kanske inte läraren själv ha.
Det som är viktigt är att intresserat, nyfiket och
öppet ifrågasätta det till synes självklara. Elever från
andra länder och deras föräldrar har ofta intressanta svar på frågan ”Skulle det kunna vara på något
annat sätt?” men den måste ställas av läraren.
Alla beskrivningar av seder och bruk, kommunikationsmönster, föreställningar och värderingar i en viss kultur innehåller generaliseringar. Den
enskilda individen kan leva inom kulturen och
förhålla sig på andra sätt, tänja gränserna eller välja
en ny roll. Vid verkliga möten ser individer varandra inte som representanter för olika roller, åldrar eller kulturer utan som medmänniskor.

Arbetssätt

• Synen på arbete

Om elever som har ett annat modersmål än svenska ska kunna utvecklas i språkundervisningen
måste arbetsformerna vara sådana att den enskildes erfarenheter och tankar lyfts fram. Detta bör
ske utan tvång, utan att någon blir påträngande.
Direkta frågor om familj och hemland kan exempelvis vara plågsamma att svara på för flyktingar.
Av grundläggande betydelse är att varje elev
som börjar studera ett ”nytt” språk snabbt får lära
sig att presentera sig och tala om sina språkkunskaper, var han eller hon kommer ifrån etc. Det
kan ofta också vara stärkande för självförtroendet
om varje elev får möjlighet att ta med sig och i en
mindre grupp på målspråket presentera något föremål eller en bild som han eller hon tycker mycket
om.
Ett sätt att arbeta ”etnografiskt” är att elever i
smågrupper får i uppgift att på målspråket beskriva
en fiktiv besökares iakttagelser i Sverige (någon från
Nepal eller Peru t ex - det är en fördel om det inte
är elevernas hemländer). Då kan elever som inte
varit så länge i landet använda sina minnen och
bilder av olika kulturer och av mötet med Sverige,
utan att det behöver vara alltför personligt.
Ofta kan det vara bra att elever inom ramen
för undervisningen får möjlighet att ställa frågor
till varandra om kulturella erfarenheter inom områden som inte är påträngande. Några förslag till
ämnesområden följer här:

• Sättet att hälsa

• Språk: Vilka språk kan du? Hur används olika
språk?
• Släktskapsord: målspråkets släktskapsord och
begrepp kan jämföras med modersmålets.
• Egennamn: Vad betyder elevens namn? Vad
betyder andra namn på modersmålet? Hur bestäms ett nyfött barns namn?
• Mat och måltider: Vem äter tillsammans? Vem
äter först? Vem lagar maten? När, var, hur och
vad äter man? Vad är särskilt gott?
• Tid: Hur bestämmer man att man ska träffas?
När kommer man till ett avtalat möte? Vad händer om någon kommer för sent?

• Synen på alkohol
• Synen på tystnad
På motsvarande sätt kan man arbeta med frågor
kring språkinlärning i olika kulturer.

Interkulturella aspekter på språkligt
inflöde
Här presenteras ett exempel på hur språkligt inflöde kan användas för att låta eleven utnyttja sina
kulturella erfarenheter, öka elevens kulturella
medvetenhet och för att utveckla den interkulturella kommunikativa förmågan. Med ett arbetssätt
som strävar i denna riktning blir de erfarenheter
som elever med ett annat modersmål än svenska
har, en tillgång i arbetet, både för dem själva och
för andra.
I princip kan allt språkligt inflöde användas om
det har ett innehåll som kan intressera och om
uttryckssättet och innehållet är präglat av kultur
och värderingar. För den uppmärksamme lyssnaren eller läsaren finns det inte mycket språkligt
inflöde som är helt neutralt, som inte i någon
mening är kulturellt präglat, som inte innehåller
sådant som kulturen tar för givet.
Följande text, ett upprop och en inbjudan till
nyblivna mammor, kommer från en kanadensisk
tidning. Just detta exempel lämpar sig kanske bäst
för gymnasieskola eller vuxenundervisning men
andra texter kan behandlas på motsvarande sätt.
Mother Circle: Bethel Church 312, Smith St, Mondays 1:30-3:30 pm. A gathering of mothers with infants, newborn to crawling. Get out of the house, come
for encouragement & support. Meet other moms, share
ideas and experience. No cost. New topics every week.
Some parking available. For info call Elaine 3413441.
Med hjälp av några grundläggande frågor går det
att komma åt kulturell laddning. Frågorna syftar
till att ifrågasätta form och innehåll samt lyfta fram
dolda kulturella förutsättningar.

• Synen på pengar
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• Vad är budskapet eller syftet? Hur märks det?
• Vad tas för givet? Vilka kunskaper, vilken information, vilka tolkningar förutsätts? Vad kunde
vara alternativen?
• Vem är yttrandets eller textens vi?
• Vad skulle en besökare från t ex Laos eller
Nigeria undra över?
• Vem är den idealiske, tänkte läsaren/lyssnaren?
Hur tänker andra läsare/lyssnare?
I språkundervisningen måste dessa frågor anpassas
till elevernas mognad och den text eller det yttrande som är aktuellt, de måste förtydligas och konkretiseras. De kan också i enkel form användas av
eleverna själva när de lyssnar på inspelningar eller
studerar texter de själva hittar och väljer. För riktigt
små barn är frågor av denna typ för abstrakta men
även små barn kan lära sig att betrakta olika yttranden kritiskt och från olika perspektiv.
Förutom förenklade varianter av frågorna ovan
kan läraren ställa andra frågor. (Frågorna återges
här på svenska.)
• Varför kan mammor i Kanada behöva ”encouragement & support”?
• Vem hjälper en nybliven mamma i andra kulturer?

I Language learning in Intercultural Perspective rekommenderas rollspel som ett medel för att utveckla
interkulturell förståelse. Rollspel kan vara anspråkslösa och enkla, är kreativa och skapar ett
perspektivbyte och inlevelse. Arbetet med frågorna i anslutning till ”Mother Circle” kan följas upp
med rollspel som eleverna kan genomföra i smågrupper. Instruktionerna kan vara mycket enkla.
En mamma kommer till ”Mother Circle” för första gången. Hur tas hon emot? Spela scenen.
En mamma som besökt ”Mother Circle” berättar för sin mamma/väninna om besöket. Spela scenen.
Två kanadensiska pappor diskuterar att deras
fruar vill besöka ”Mother Circle”. Spela scenen.

Språklig och kulturell rikedom
Under de senaste åren har Sverige blivit mångspråkigt. Allt fler svenskar har ett annat modersmål
än svenska. Svensk språkundervisning ger goda resultat och kunskaperna i främst engelska är mycket
goda i Sverige. Språkkunskaper är givetvis av värde
både för individen och samhället. Formellt kan
elevens kunskaper i olika språk valideras och eleven
kan få betyg inom kursplanerna i modersmål eller
i moderna språk. I samhället har dock kunskaper
i olika modersmål eller minoritetsspråk inte alltid
setts som meriter. Det är viktigt att flerspråkiga
elevers språkkunskaper tas till vara i skola och
vuxenutbildning och att dessa elevers kulturella
erfarenheter ses som den rika tillgång de är.

• Varför har kyrkor denna typ av verksamhet?
Hur är det i andra religioner?
Författarpresentation
• Varför ska det vara ”new topics every week”?
Vilka kan dessa topics vara?
• Varför står det ”some parking available”? Vad
säger det om mammornas liv? Om samhället?

Eva Jönsson har en bakgrund som språklärare och
skolledare i komvux, är fortbildare och läromedelsförfattare och arbetar nu som expert på Skolverket med språk och vuxenutbildning.

• Vad säger ”get out of the house” om textens tänkta läsare?

Diskussionsfrågor

• Vi får inte veta vad Elaine heter i efternamn.
Vad kan vara orsaken till det?
• Skulle en likadan text kunna förekomma i en
tidning i t ex Indien, Bosnien eller Gambia?
Varför?/Varför inte?
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1. Utarbeta tillsammans språkövningar som lyfter fram kunskaperna och erfarenheterna hos elever som har andra modersmål än svenska.
2. Intervjua elever som har erfarenhet av skolgång
i andra länder om språkundervisningen där.

3. Gör en videoinspelning av en lektion och analysera sedan samspelet. Vilka elever kommer mest
till tals? Varför?

Lästips:
Genom skönlitteratur kan läsaren på ett lustfyllt
sätt förstå hur det är att se världen på andra sätt.
Några lästips, från engelskspråkig litteratur, presenteras här:

Några teoretiska böcker:
Street, Brian (1993) Cross-cultural approaches to literacy. Cambridge University Press.
Kramsch, Claire (1993) Context and Culture in Language Teaching. Oxford University Press.
Valdes, Joyce Merrill (1986), Culture Bound, Bridging the cultural gap in language teaching. Cambridge
University Press.

Vad hände med kulturen och sättet att tänka när
svenskar emigrerade? Hur ser det lutheranskt/
nordiska ut från ett annat perspektiv? Garrison
Keillors böcker om det fiktiva samhället Lake Wobegon i Minnesota ger en kärleksfull och humoristisk bild av nordisk lutheransk kultur. (Garrison Keillor, Happy to be here, 1982, Lake Wobegon
Days, 1985 och Leaving Home, 1987). Här finns både
lutfisk och olika yttringar av jantelagen. Beskrivningens perspektiv är samtidigt inifrån kulturen
och distanserat.

En lättillgänglig och tydlig bok är Seija Wellros
(1986) Kulturmöten till vardags, Om kommunikation
över kulturgränser och flerkulturell undervisning. Liber.

I Anita Desais roman Fasting, Feasting, 1999, beskrivs ett konfliktfullt kulturmöte. En ung indier,
Arun, bor tillfälligt i ett amerikanskt hem och läsaren får följa hans beskrivning av familjens matvanor och mammans fumliga försök att ta kontakt
och anpassa måltiderna till sina föreställningar om
Aruns önskemål och behov. Beskrivningen är
åskådlig, bl a skildras Aruns mycket konkreta obehag inför till exempel allt kött som grillas.

Evaldsson, Ann-Carita, ”För jag är bäst på svenska!”
Om sociala och språkliga ordningar i en mångkulturell
skola, Utbildning och demokrati, 2/2000.

Många brittiska författare beskriver människor
som växer upp med tillgång till flera olika kulturer och skapar egna roller och nya mer eller mindre tillfälliga kulturer. Här är två exempel:

Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Utbildningsdepartementet.

Litteraturförteckning
Byram, Michael and Fleming, Michael, ed (1998),
Language learning in Intercultural Perspective, Approaches through drama and ethnography. Cambridge
University Press.

Lin, Lixian and Cortazzi, Martin, The culture the
learner brings: a bridge or a barrier? i Byram, Michael
and Fleming, Michael, ed (1998) Language learning
in Intercultural Perspectiv, Approaches through drama
and ethnography. Cambridge University Press.

McArthur, Tom, (1983), A Foundation Course for
Language Teachers. Cambridge University Press.

Hanif Kureishi (1990) The Buddha of Suburbia
Zadie Smith (2000) White Teeth

Skolverket (2000), Språk. Kursplaner, betygskriterier
och kommentarer. Skolverket & Fritzes.
Tornberg, Ulrika, (1997), Språkdidaktik, Gleerups.
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Vilka slags ämneskunskaper behöver lärarna i det
flerspråkiga klassrummet?
Det multikontrastiva perspektivet.
Sölve Ohlander

There is no short cut to learning how to teach English as a second language effectively, but it helps very
much if the teacher can begin to be aware of the language from the point of view of his pupils.
June Derrick, Teaching English to Immigrants
(1966)

Inledning
Ungefär samtidigt med citatet ovan tog Sverige sina
första steg mot det slags flerspråkiga och mångkulturella samhälle som långt tidigare varit ett faktum i många andra länder, i olika delar av världen. Arbetskraftsinvandringen under 1960-talet
har avlösts, om än i mindre skala, av flyktinginvandring. Det finns i dag bortåt 200 olika förstaspråk i Sverige, en del med ett stort antal talare,
andra med färre. Även kulturellt är dagens Sverige
ett mer heterogent, rikare land än för några decennier sedan.
Att så stora samhällsförändringar även får konsekvenser inom skolans värld är en självklarhet.
Inte minst gäller detta språkundervisningen. Således är sedan länge svenska som andra språk (Sv2)
ett väletablerat ämne, med inriktning mot ”de nya
svenskarna”. I lärarutbildningen inom Sv2 ingår
bl.a. kursmoment som syftar till att de blivande
lärarna skall bli medvetna om hur svenska språket
kan te sig för elever med en rad olika förstaspråk,
något som kräver viss översiktlig kännedom om
hur olika språk – och kulturer – kan vara funtade.
Sådana kunskaper ligger väl i linje med andemeningen i det inledande citatet ovan.
Men det är inte bara lärare i svenska som sedan länge står inför en delvis ny undervisningssituation, dvs. inför elever med en helt annan språklig och kulturell bakgrund än vid 1900-talets mitt.
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Även för andra språklärare har situationen i hög
grad förändrats. Tidigare kunde lärarna i de främmande språken räkna med att deras elever med få
undantag hade en homogen, svenskspråkig bakgrund. En lärare i engelska kunde således – oavsett undervisningsmetod – förklara engelskans
bruk av tempus för förfluten tid genom att knyta
an till de grundläggande likheterna mellan engelskan och elevernas gemensamma modersmål/
förstaspråk (”imperfekt och perfekt används ungefär på samma sätt i engelskan som i svenskan”,
etc.). Denna trygga förvissning är sedan länge förbi. Dagens språklärare måste i stället räkna med
att få undervisa elever med en mängd olika förstaspråk, i klassrum där begreppet mångkulturalism
får en mycket konkret innebörd. I ett sådant klassrum, där en del av eleverna kanske ännu inte har
ett fungerande svenskt språk, är det knappast troligt att undervisning som, direkt eller indirekt,
bygger på likheter och skillnader (kontraster)
mellan målspråket och svenska är en för alla elever lika lämplig strategi. Att förklara engelskans
olika tempus för förfluten tid för en elev som har
ett förstaspråk med enbart ett sådant tempus (t.ex
polska eller turkiska) kräver mer av läraren än att
enbart hänvisa till den ”gratisgrammatik” som här
råkar finnas mellan engelskan och svenskan.
Det är således uppenbart att den språkliga och
kulturella mångfalden i den svenska skolan på olika sätt, och på olika nivåer, påverkar språkundervisningen. Dagens språklärare ställs inför helt andra, svårare undervisningssituationer än tidigare,
situationer som inte minst ställer krav på delvis
andra ämneskunskaper än i en språkligt och kulturellt mer homogen skola. (Detta gäller givetvis
även metodik i vid mening, vilket jag dock inte
här avser att gå in på.) För en språklärare i dag är
det inte bara praktiskt utan i många fall nödvändigt att ha eller söka förvärva ett bredare språkligt

och kulturellt perspektiv, som komplement till det
sedan länge, i lärarutbildning och läromedel, förhärskande ”svenskkontrastiva” synsättet. Vad som
sedan länge behövs är ett slags ”multikontrastiv
beredskap”, dvs. sådana översiktliga kunskaper om
hur såväl språk som kulturer kan skilja sig åt inom
centrala områden att läraren kan förstå och identifiera även ”osvenska” problem och företeelser i
dagens språkklassrum.
I det följande kommer jag att göra några nedslag, med illustrativa exempel, inom de språkliga
”nivåer” som (i samspel med ett språks ordförråd)
utgör grundläggande byggstenar i den kommunikativa förmåga som dagens språkundervisning syftar till: fonologi/uttal, grammatik och pragmatik,
dvs. hur språksystemet används i kommunikativa
situationer. Till detta kommer kultur i vid mening:
all kommunikation äger rum inom ramen för vissa kulturella förutsättningar. Tanken är att ge en
någorlunda konkret bild av hur olika språk (och
kulturer) kan variera sinsemellan i centrala avseenden: vad som ter sig som en självklarhet i engelskan och svenskan – t.ex. skillnaden mellan b och
p eller distinktionen mellan obestämd och bestämd form – kan helt eller delvis sakna motsvarighet i ett annat språk. Någon fullständig inventering kan det naturligtvis inte bli fråga om. I en
del fall kan exemplifieringen och diskussionen
även inkludera språk som visserligen inte (för tillfället) är stora invandrarspråk, men som tydligt
illustrerar något relevant fenomen; dessutom kan
vi inte veta vilka språk och kulturer som om fem
eller tio år kan bli aktuella i detta sammanhang.
Inom språkinlärning brukar ett språks påverkan
på ett annat, som man håller på att lära sig, kallas
transfer (överföring). Sådan påverkan kan vara positiv, härrörande från uppenbara – om än ej alltid
klart uppmärksammade – likheter språken emellan, t.ex. ”gratisgrammatik” mellan svenskan och
engelskan. Det är dock lättare att lägga märke till
negativ transfer (= interferens), dvs. alla de fall där
målspråket ”störs” av ett annat språk, i regel förstaspråket, som på avgörande punkter skiljer sig från
det nya språket (t.ex. svensk bisatsordföljd i jämförelse med engelsk eller tysk). Fall där negativ transfer mellan t.ex. svenska och engelska, tyska eller
franska tenderar att göra sig påmind är erfarenhetsmässigt väl kända av språklärare och brukar också
särskilt betonas i t.ex. grammatikböcker primärt
avsedda för just svenskspråkiga inlärare. En skolgrammatik i t.ex. engelska är således inte en helt
neutral utan en delvis, på goda grunder vinklad
1

presentation av engelskans grammatiska system, en
vinkling som dock inte är lika användbar för inlärare med andra förstaspråk än svenska.
Min utgångspunkt i den följande framställningen är engelska (som målspråk) i förhållande till
en del andra språk. Resonemanget i stort låter sig
emellertid lätt överföras till andra skolspråk. Jag
vill också betona att ”invandrarelev” är en otillfredsställande beteckning på en kategori elever vars
enda gemensamma drag är att deras bakgrund inte
är traditionellt svensk. Härav följer att många av
dessa elever inte har större – eller andra – problem i språkundervisningen än sina svenska kamrater. Dessutom: långt ifrån alla problem vid
språkinlärning är relaterade till kontraster av olika slag mellan förstaspråket och målspråket, dvs.
till transfer. Man bör således akta sig noga för att
dra slutsatsen att invandrarbakgrund automatiskt
och konsekvent medför språk- och kulturspecifika svårigheter av ett ”osvenskt” slag. Men under
vissa omständigheter (kort tid i Sverige m.m.) kan
den göra det. Det är då man som språklärare kan
dra nytta av en multikontrastiv medvetenhet, så
att man kan förstå vad som ligger till grund för
just dessa problem i inlärningsprocessen.

Amy Tan: det kinesiska exemplet
Som övergång till de särskilda avsnitten om fonologi/uttal, grammatik etc. kan en betraktelse av
den amerikansk-kinesiska författarinnan Amy Tan
tjäna. I denna artikel, ”The Language of Discretion” (1990)1, reflekterar Amy Tan, född i USA av
invandrade kinesiska föräldrar, över många amerikaners sätt att uppfatta kinesiska invandrare och
deras språk. Hennes huvudpoäng är att vissa slående skillnader mellan kinesiska och engelska ofta
ger upphov till felaktiga, ibland direkt fördomsfulla idéer om det kinesiska sättet att vara eller
betrakta världen. Amy Tan, som alltså inte är lingvist, ger i sin artikel indirekt många inblickar i det
kinesiska språksystemet, inblickar som på ett drastiskt sätt illustrerar (1) hur föga självklara/universella en del språkliga fenomen är (t.ex. grammatiska distinktioner), trots att de spelar självklara
roller i t.ex. språk som engelska eller svenska; (2)
hur lätt det kan vara att på ytligt språkliga grunder dra förhastade allmänna slutsatser om ”hur
människor är”.
Amy Tans titel, ”The Language of Discretion”,
är ironisk. Den syftar på en artikel i New York Times

Artikeln ingår i samlingsvolymen The State of the Language , 1990 edition, utgiven av Chistopher Ricks och Leonard Michaels, London: Faber and Faber, s 25–32.
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Magazine från det sena åttiotalet, där det bl.a. hävdades att ”Chinese people are so ‘discreet and
modest’, ...there aren’t even words for ‘yes’ and
‘no’.” Amy Tan opponerar sig mot denna svepande karakteristik, liksom mot det språkliga resonemang som ligger till grund för den. Visserligen,
säger hon, är det sant att det i kinesiskan inte finns
ett speciellt enstaka ord som motsvarar ”yes” respektive ”no” – ”but not out of necessity to be discreet.” Hon påpekar att det i själva verket finns en
mängd olika språkliga sätt att markera precis det
som ”yes” eller ”no” ger uttryck åt – vilket man
väljer beror helt enkelt på hur själva frågan är formulerad. Detta är heller inte unikt för kinesiskan.
Två slutsatser kan dras: (1) att basera ett omdöme
om hur ett folk ”är” på ytspråkliga jämförelser leder oftast helt fel; (2) att olika språks formella uttrycksmedel (ordförråd, grammatiska kategorier)
skiljer sig åt innebär inte att språken också skiljer
sig åt med avseende på vilka betydelser och kommunikativa funktioner de kan uttrycka. Alla språk
kan uttrycka t.ex. frågor, negerade påståenden
eller ”ja” och ”nej” – men sätten att göra detta kan
variera kraftigt. Skillnader i ordförråd och grammatik berör således språkens uttryckssida snarare
än deras innehållssida (potential att med olika
medel kunna uttrycka vad som helst).
Att det sedan kan finnas mer övergripande, kulturellt betingade skillnader i språkanvändning – i
språkens pragmatik – mellan olika språksamfund
är välkänt. Amy Tan:
I try to explain to my English-speaking friends that
Chinese language use is more strategic in manner,
whereas English tends to be more direct; an American business executive may say, ‘Let’s make a deal,’
and the Chinese manager may reply, ‘Is your son interested in learning about your widget business?’
Sådana skillnader kan som bekant leda till missförstånd och/eller negativa attityder hos båda parter; medvetenhet om dem är därför väsentlig för
någorlunda framgångsrik kommunikation i olika
situationer.
Även inom det rent grammatiska området finns
en hel del av intresse i Amy Tans artikel, bl.a. följande: ”To listen to my mother speak English, one
might think she has no concept of past or future
tense, that she doesn’t see the difference between
singular and plural, that she is gender blind because she calls my husband ‘she’.” Av detta kan vi
sluta oss till att det är något i kinesiskans gram200

matiska struktur som påverkar Amy Tans mors
engelska. Vi har exempel på negativ transfer: kinesiska verb saknar tempus (och därmed tempusdistinktioner) som grammatisk kategori; kinesiska substantiv gör ingen systematisk grammatisk
skillnad mellan singular och plural; kinesiska personliga pronomen uppvisar ingen genusdistinktion mellan maskulinum och femininum, dvs. skiljer inte mellan ”han” och ”hon”. Det kan tilläggas
att kinesiskan inte är det enda språk som ”saknar”
dessa grammatiska distinktioner. Det bör också
betonas att förekomsten av dessa eller liknande
distinktioner inom ett språks rent grammatiska
system på intet vis är en förutsättning för att man
skall kunna uttrycka t.ex. skillnader i tid eller
mellan en eller flera saker. I avsaknad av grammatiska tempus går det förstås utmärkt att uttrycka
tid genom mängder av andra, mer specifika tidsuttryck (årtal, månad, veckodag, klockslag etc.).
Det är i själva verket vad alla språk gör, oavsett tempus, som bara är ett (ganska trubbigt) sätt bland
många att markera tid; jfr frånvaron av en grammatisk motsvarighet till engelskans progressiva
form i svenskan och många andra språk, där samma betydelse dock kan uttryckas på andra sätt, i
de sammanhang där vi tycker det är nödvändigt.
På liknande sätt går det förträffligt att med hjälp
av olika kvantitetsuttryck (räkneord m.m.) specificera antal, oavsett om ett språk gör formell skillnad (t.ex. genom särskilda ändelser) mellan singular och plural hos sina substantiv. Vidare är
frånvaron av genusdistinktion hos personliga pronomen i singular egentligen inte märkvärdigare
än motsvarande frånvaro i plural, välkänd i t.ex.
svenska, engelska och tyska (de, they, sie)
Kinesiska må vara världens största språk, men
det tillhör än så länge inte de största invandrarspråken i Sverige. Däremot är det ett intressant
jämförelseobjekt i förhållande till exempelvis både
svenska och engelska genom att det så tydligt visar
att språk kan skilja sig åt inom grundläggande områden, och att sådana skillnader kan påverka inlärningen av ett annat språk. En del av det som
exemplifieras i Amy Tans artikel finns det anledning att återkomma till.
Språkjämförelser kan göras mellan två språk,
t.ex. i undervisningssyfte, för att kartlägga viktiga
likheter och skillnader och därmed också, i viss
mån, kunna förutsäga svårigheter av mer systematiskt slag inom t.ex. uttal och grammatik. Detta
brukar kallas kontrastiv analys. Men man kan också göra mer storskaliga jämförelser, mellan ett stort

antal språk, i syfte att utröna hur språk grupperar
sig i förhållande till olika lingvistiska kategorier,
t.ex. vokalsystem eller grundordföljd (jfr nedan).
Sådana jämförelser ligger till grund för en typ av
språkklassifikation baserad på likheter och skillnader mellan språk, oavsett eventuell historisk
(”genetisk”) släktskap. Detta brukar kallas språktypologi, också det av intresse i ett undervisningsperspektiv: vissa språktypologiska insikter kan hjälpa
språkläraren att förstå hur förhållandet mellan ett
visst förstaspråk och ett visst målspråk kan leda till
specifika svårigheter (jfr det kinesiska exemplet).
Att jämföra språk är rent allmänt en fascinerande verksamhet: att på ett nästan handgripligt
sätt bli medveten om hur olika språk kan ”dela in”
världen och verkligheten på olika sätt. Men all jämförelse kan medföra vissa risker, inte minst när
språk är inblandade: den legitima frågan om vad
som är vanligt eller ovanligt bland världens språk
riskerar ibland att misstolkas till att gälla vad som
är ”normalt” respektive ”avvikande” (i en icke-statistisk, kvalitativ mening), dvs. vad som bör betraktas som ”bättre” eller ”sämre”. Lingvister brukar
hissa varningsflagg för detta slags jämförande utifrån någon lika godtycklig som diffus värdeskala.
Så även Amy Tan:
Having listened to both Chinese and English, I...tend
to be suspicious of any comparisons between the two
languages. Typically, one language—that of the person doing the comparing—is often used as the standard, the benchmark for a logical form of expression.
And so the language being compared is always in
danger of being judged deficient or superfluous, simplistic or unnecessarily complex, melodious or cacophonous.
Med dessa ord i minnet är vi måhända redo att ta
till oss vissa uppenbara skillnader mellan språk,
sådana som alltså kan leda till transferproblem vid
inlärning av ett nytt språk. Vi börjar med fonologi, den språknivå som har med uttal att göra.

Fonologi och uttal
Språk kan skilja sig fonologiskt efter en rad dimensioner. Olika språk kan ha olika många och olika
slag av fonem (betydelseskiljande ljud). Exempelvis skiljer sig engelskans vokal- och konsonantsystem
åt på ett antal välkända punkter från svenskans,
vilket brukar uppmärksammas i uttalsunder-

visningen, t.ex. engelskans diftonger och läspljud
(this – thumb), eller distinktionen mellan tonlöst
och tonande s. Dessa svårigheter är inte exklusivt
svenska, men det är problem som varje svensk engelsklärare är van vid. Mellan engelskan och andra
språk kan det finnas helt andra skillnader som kan
ställa till med uttalsproblem. Några sådana skall i
all korthet beröras här.
Både engelskan och svenskan är vokalrika
språk, vilket för engelskans del bl.a. innebär att
uttalsskillnaderna (de korta vokalerna) i ordserier som bid – bed – bad – bud är fonemiska (signalerar olika betydelser). För talare av språk med betydligt färre vokalfonem – t.ex. arabiska, persiska,
swahili, serbiska/kroatiska och assyriska – kan problem uppstå vid inlärningen av engelskans vokaler. Detta kan yttra sig i form av svårigheter att hålla
isär bid och bed och/eller bed och bad, vanliga uttalssvårigheter för många engelskstuderande världen över. Orsaken till dessa och liknande problem
är inte svår att finna. Om ett språk inte har mer än
låt säga tre vokaler (i så fall i – a – u /u/) innebär
det, för detta språks talare, att engelskans många
vokaler åtminstone till att börja med kommer att
uppfattas och sorteras in under den mest närliggande motsvarigheten i det egna språket. På så sätt
kan det fonetiska utrymme som ”disponeras av”
en vokal i ett språk fyllas av två (eller flera) vokaler i ett annat språk – en viss ”vokalträngsel” föreligger. För exempelvis en arabisktalare faller det
sig därmed naturligt att sortera in vokalljudet i bed
under det egna språkets närmaste motsvarighet,
dvs. i. Konsekvensen blir att t.ex. bid och bed blandas ihop. Detta är naturligtvis inte konstigare än
att elever med svenska som modersmål i regel har
stora svårigheter med engelskans tonande s-ljud.
Fonemet saknas i svenskan och uppfattas därför
inte som ett separat ljud. I stället hänförs det till
sin närmaste svenska motsvarighet, dvs. tonlöst s.
Följden blir att [s] och [z] i ice och eyes, lice och lies
etc. uttalas på samma sätt, alltså som [s]. Har man
inte en fonemdistinktion i sitt eget språk ”hör” man
den inte omedelbart i ett annat språk, då heller
inte i sitt eget uttal. För språklärare är det med
andra ord nyttigt att ha en viss uppfattning om
hur språk kan variera fonologiskt, beträffande såväl vokalsystem som andra fonologiska områden.
Språks vokalsystem kan också systematiskt skilja sig med avseende på vokallängd, något som kan
ge upphov till uttalsproblem i ett främmande
språk. Svenskan skiljer t.ex. mellan sill och sil, engelskan mellan ship och sheep (vi bortser här från
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att engelskans, liksom svenskans, skillnader i vokallängd också innebär tydliga skillnader i vokalkvalitet, till skillnad mot många andra språk, t.ex.
finska och albanska. Men många språk saknar motsvarande distinktioner mellan korta och långa vokalljud, helt eller delvis. Detta gäller bl.a. spanska,
grekiska, polska, ryska, albanska, turkiska, persiska,
swahili, kinesiska. Då talare av sådana språk (liksom av en del västafrikanska språk) lär sig engelska försvinner ofta distinktionen mellan korta och
långa vokaler, särskilt i betonade stavelser. Resultatet blir ett ”oengelskt” mellanting mellan kort och
lång vokal: de långa vokalerna blir lite för korta,
de korta lite för långa. Ordpar som ship – sheep,
full – fool och cot – caught får därmed ett likartat
uttal. Detta slags brytning kräver således särskild
uppmärksamhet.
Även engelskans konsonanter kan bereda en
hel del problem, mycket beroende på inlärarens
förstaspråk. De ”svenska” svårigheterna med läspljud och tonande s – som svenska elever naturligtvis inte har någon ensamrätt på – har redan
nämnts. Men distinktionen mellan tonande och
tonlösa konsonanter kan ge upphov till andra uttalsproblem. I synnerhet gäller detta den engelska (liksom den svenska) skillnaden mellan tonande och tonlösa klusiler, dvs. b – p, d – t, g – k. Bland
världens språk är tonlösa klusiler vanligare än sina
tonande motsvarigheter. Exempelvis finskan saknar (med visst undantag för d) tonande klusiler.
Följden kan bli samma uttal för engelska ord som
pill – bill, write – ride, dock – dog. Det kan tilläggas
att p, t och k i finskan uttalas oaspirerat, vilket innebär att ljuden i viss mån påminner om sina tonande motsvarigheter. Ett oaspirerat uttal av engelskans tonlösa klusiler – särskilt initialt, före betonad
vokal – är vanligt bland talare av en mängd andra
språk, t.ex. romanska och slaviska språk, grekiska,
albanska, ungerska, hindi (och andra indiska
språk), kinesiska, japanska. Även talare av vissa
dialekter av swahili kan förväxla tonande och tonlösa klusiler. Ett annat vanligt uttalsfel kan också
drabba engelskans tonande klusiler, liksom även
andra tonande ljud, i ordslut (finalt), där de ersätts av sina tonlösa motsvarigheter: rib uttalas som
rip, bad som bat, pig som pick. Fenomenet är välkänt från tyskan men förekommer också i många
andra språk, t.ex. polska, ryska, turkiska; även
bland talare av västafrikanska språk förekommer
”avtonade” engelska slutkonsonanter.
En fonemdistinktion som kan vålla ”osvenska”
uttalsproblem är l – r, som i light – right. I synner202

het talare av östasiatiska språk som kinesiska, japanska och thailändska brukar ha problem med
att hålla isär de engelska ljuden; i kinesiskan dominerar l, i japanskan r. Detta kan leda till att t.ex.
ord som grammar och glamour får likartat uttal.
Även talare av vissa afrikanska språk, bl.a. swahili,
kan blanda ihop l och r : road kan bli load, lorry kan
uttalas rolly.
Bland potentiellt problematiska konsonanter
kan också nämnas det ordinledande h-ljudet, lika
i engelskan och svenskan med flera språk, men
utan motsvarighet som fonem i många språk, t.ex.
romanska språk, grekiska, polska, ryska, serbiska/
kroatiska. Medan talare av franska eller italienska
ofta utelämnar h i engelskan är det vanligt att talare av de andra nämnda språken i stället uttalar ljudet alltför ”kraftfullt”, ungefär som ett tyskt ”achlaut”. Detta kan också vara fallet med talare av
arabiska och kinesiska. Även för japaner kan uttalet av h te sig problematiskt: exempelvis kan pronomenet he få ett uttal som låter förvillande likt she.
Ett annat konsonantljud som skapar problem
för många inlärare av såväl engelska som svenska
är ng-ljudet [η], som i sing och singer. Beroende på
förstaspråk, liksom på position i ordet, kan uttal
med n (som i sin), g (rig i stället för ring), ngg (som
i eng. finger), ngk (som i sink) förekomma. Problem med ng (där ofta själva stavningen kan leda
uttalet på villospår) är vanliga bland inlärare med
förstaspråk som grekiska, polska, ryska, serbiska/
kroatiska, persiska, albanska, arabiska, turkiska och
vissa västafrikanska språk. För spansktalande kan i
stället det omvända förhållandet råda: sink uttalas
som sing.
Förutom uttal av enskilda ljud kan även kombinationer av ljud vålla bekymmer. Ett sådant typfall är när en tonlös konsonant står framför ett tonande ljud (konsonant eller vokal), som i football,
this day. För talare av en del språk – t.ex. romanska
och slaviska språk, grekiska, ungerska, arabiska –
är det naturligt att låta det efterföljande tonande
ljudet färga av sig på konsonanten framför (toning,
en typ av assimilation), så att football uttalas med d
i stället för t, this med tonande s framför day etc.
Ett särskilt problematiskt område för många inlärare är de konsonantkombinationer (två eller tre
ljud) som är vanliga i början och slutet av engelska (liksom även svenska) ord: place, cry, sky, smile,
spray, street, band, lamp, crisp, discs etc. Till skillnad
mot engelskan (och svenskan) finns det många
språk vars stavelsestruktur, dvs. reglerna för hur
en stavelse i ett visst språk kan se ut, inte tillåter

sådana anhopningar av konsonanter. Till stor del
beroende på förstaspråk kan inlärare använda sig
av olika (oftast omedvetna) uttalsstrategier för att
eliminera eller ”lätta upp” konsonantkombinationer av det ena eller andra slaget. En sådan strategi
är bortfall av konsonant: smile blir mile, bridge blir
ridge, scroll blir roll, test/text blir tes etc. Detta kan, i
olika grad, förekomma bland finsk-, spansk- och
kinesisktalande, även bland talare av indiska och
västafrikanska språk, liksom japanska och thailändska. En kanske ännu vanligare metod är att skjuta
in en kort vokal – ofta e eller i, men även t.ex. a
(beroende på språk) – i konsonantgruppen: place
blir pelace/pilace, spoon blir sipoon, spring blir sipring,
free blir faree, film blir filam, crisps blir crisipusi etc.
Bruket av sådana inskottsvokaler varierar beroende på förstaspråk och konsonantgruppens typ och
position i ett ordet. Det kan, i olika utsträckning,
göra sig påmint hos inlärare med bl.a. följande
förstaspråk: persiska, turkiska, arabiska, kinesiska,
japanska, thailändska, vissa indiska språk, swahili.
Japanskans begränsade stavelsestruktur – vartannat ljud konsonant, vartannat vokal (alltid vokal i
ordslut) – bidrar till att ett engelskt ord som table
kan få uttalet teburu; ett välbekant exempel på samma sak är lånordet fotuburu, dvs. engelskans football. Slutligen kan här nämnas vokalinskott – ofta
e eller i – framför konsonantgrupper som börjar
med s: Spain blir Espain, spray blir esperay, street blir
istreet etc. Detta fenomen är inte ovanligt hos talare av bl.a. spanska, persiska, arabiska, indiska språk,
japanska, thailändska och swahili.
Problem med konsonantgrupper är således en
vanlig källa till uttalsfel bland inlärare med vitt skilda förstaspråk. Sådana fel kan också i högre grad
än många andra uttalsfel göra att begripligheten,
och därmed kommunikationen, blir lidande. Detsamma gäller olika s.k. prosodiska faktorer (förutom vokallängd; jfr ovan), dvs. sådant som har att
göra med betoning (inom ordet och inom satsen),
intonation, satsrytm m.m. Även här kan det finnas
stora skillnader mellan språk som kan färga av sig
på engelskan (liksom på andra målspråk): fransmän
har t.ex. en tendens att lägga betoningen på ordets
sista stavelse även i engelskan; alla språk har inte
samma intonation i frågor; etc. Att här närmare gå
in på sådana skillnader är emellertid inte möjligt.
Detsamma gäller frågan om hur olika språks skriftsystem och stavningsprinciper kan påverka uttalet
vid engelskinlärningen.

1

Här används asterisken för att beteckna en felaktig språkanvändning

Grammatik
Engelskans grammatiska system kännetecknas bl.a
av ett begränsat antal böjningskategorier och ändelser jämfört med många andra språk (svenska,
finska, tyska, spanska, ryska, grekiska, turkiska
m.fl). Sedd ur detta morfologiska perspektiv är
engelskan således relativt oproblematisk, givetvis
med undantag för presensändelsen -s i tredje person singular samt diverse oregelbundenheter. Ett
fel som kan förekomma sporadiskt, inspirerat av
förstaspråk som spanska eller grekiska, är att engelska adjektiv förses med pluraländelse: *two reds
cars.
Ordföljd är ett centralt språktypologiskt område, med väsentliga skillnader mellan språk. I
många språk – t.ex. spanska, grekiska, ryska, ungerska och somaliska – är ordföjden mycket friare
än i engelskan, vilket kan ge upphov till vissa omställningsproblem: *The money to me he gave yesterday, *Beautiful was the poem she read.1 Dessutom finns
det generella skillnader mellan grupper av språk
med avseende på deras s.k. huvudordföljd, dvs. den
vanligaste ordföljden i normalbetonade påståendesatser av typen Petronella avskyr gröt. Engelskans
huvudordföljd, liksom svenskans, är SVO, dvs.
Subjekt – (predikats) Verb – Objekt: Abigail hates
porridge. Denna ordföljd delas inte bara av de allra
flesta europeiska språken utan också av språk som
kinesiska, vietnamesiska, modern hebreiska och
swahili. I andra språk är huvudordföljden i stället
SOV, med predikatsverbet sist i satsen (jfr *Abigail
porridge hates, en omöjlig sats i engelskan). Bland
sådana språk kan nämnas persiska, kurdiska, turkiska, japanska, många indiska språk samt somaliska. Bland talare av sådana språk kan det vid engelskinlärningen förekomma att predikatsverbet
placeras sist i satsen, som i tyskans bisatsordföljd.
En något mindre vanlig huvudordföljd i påståendesatser är VSO, dvs. med verbet först, som i svenska frågesatser (Avskyr Petronella gröt?). Detta är fallet med bl.a. walesiska, den bibliska hebreiskan och
den klassiska standardarabiskan, dvs. det gemensamma skriftspråket (i vissa andra varianter av
arabiska, liksom i modern hebreiska, är det dock
snarare SVO som gäller).
Huruvida den sistnämnda typen av ordföljd påverkar engelskinlärningen i någon högre grad är
tveksamt, utom kanske på ett rent nybörjarstadium. Detsamma gäller troligen en annan ordföljdsfråga, nämligen om prepositionerna i ett språk
normalt står före eller efter sitt substantiv/prono203

men; jfr over the rainbow – the world over. Efterställda prepositioner, s.k postpositioner, är ovanliga i
engelskan och svenskan (jfr dock världen över, oss
emellan) men förekommer i många språk, oftast i
SOV-språk som turkiska och japanska (dock ej i
persiska), men även i SVO-språk som finska och
ungerska. Vid tidiga inlärningsstadier kan engelska prepositioner hamna på fel plats: *that after i
stället för after that.
Ett större problemområde vad beträffar ordföljd rör placeringen av substantivbestämningar. I
engelskan står adjektiv och genitiver i regel framför sina huvudord: a red car, Peter’s bike (den s.k. ofgenitiven är ju egentligen ett prepositionsattribut
och står därför efter sitt huvudord). I många andra språk är läget annorlunda, vilket kan leda till
ordföljdsproblem i engelskan. I romanska språk
är såväl adjektiv (med vissa undantag) som genitiver normalt efterställda, liksom i albanska, persiska, kurdiska, arabiska, swahili och somaliska. I de
flesta slaviska språk står däremot adjektiv normalt
framför och genitiver vanligen efter sina huvudord. Det kan tilläggas att det finns språk – t.ex.
turkiska, kinesiska och japanska – som har alla slags
substantivbestämningar framförställda, dvs. även
motsvarigheter till engelskans (och svenskans) efterställda prepositionsattribut (the book on the table) och relativsatser (the book that I am reading). Ett
ytterligare problem vid engelska relativsatser kan
uppstå genom att språk med framförställda relativsatser också saknar motsvarighet till satsinledande relativpronomen i början av själva relativsatsen.
Att gå från ett homogent system (alla bestämningar framförställda) till engelskans mer heterogena
arrangemang (vissa bestämningar framförställda,
andra efterställda) innebär naturligtvis en betydande komplikation vid inlärningen, åtminstone inledningsvis.
Bland övriga ordföljdsskillnader kan nämnas att
bl.a. japanskans motsvarigheter till underordnande konjunktioner normalt står direkt efter den bisats de hör till, medan de i engelskan (och svenskan) står direkt före (Hillary left when Bill came). En
annan skillnad rör placeringen av frågeord (interrogativa pronomen och adverb). I engelskan,
svenskan och många andra språk står dessa ord i
regel först i sin sats, oavsett vilken satsdel de utgör: Who (subjekt) came?, What (objekt) could I do?,
Where (adverbial) are you?. Denna ordföld kan ge
upphov till problem för talare av t.ex. kinesiska,
japanska och swahili: *She said what?,*He came
when? (som dock förekommer i engelskans s.k.
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ekofrågor). Även engelskans (och svenskans)
omvända ordföljd i ja/nej-frågor (Have they arrived?, Can you do it?) kan ställa till problem för inlärare med förstaspråk som normalt använder andra medel än ordföljd för att markera denna typ
av fråga, som intonation och/eller frågepartikel.
Exempel på sådana språk är grekiska, slaviska
språk, kurdiska, persiska, turkiska, arabiska, kinesiska, japanska, swahili och somaliska.
Negationens placering i engelskan, dvs. efter
det finita verbet (She could not do it), kan också utgöra en svårighet för många inlärare. Detta kan
gälla för talare av spanska, polska, ryska, grekiska,
albanska, persiska eller arabiska, språk där negationen normalt står framför den finita verbformen
(*She not could do it).
Låt oss nu lämna ordföljden och i stället uppmärksamma hur språk kan förhålla sig till grammatiska distinktioner och kategorier inom olika
ordklasser. Från vår kännedom om de vanligaste
skolspråken (engelska, tyska, franska) är det lätt
att dra den förhastade slutsatsen att substantiv alltid gör skillnad mellan singular och plural, liksom
mellan bestämd och obestämd form, verb mellan
olika tempusformer, personliga pronomen mellan
maskulina och feminina former etc. – det är ju
också vad som sker i svenskan. Men att detta är
sant för en handfull språk i vår omedelbara närhet – och inte ens alla där (t.ex. finska; se nedan)
– är ingen garanti för att det skulle röra sig om
universella kategorier i alla språks grammatik.
Beträffande substantiv har vi redan sett att den
systematiska grammatiska distinktionen singular
– plural inte gäller för kinesiska, ej heller för japanska eller thailändska. Även om dessa språk
naturligtvis har andra möjligheter att uttrycka
antal och mängd kan avsaknaden av singular och
plural som grammatiska kategorier ge upphov till
problem vid engelskinlärningen (sammanblandning av singulara och plurala former, särskilda
svårigheter med skillnaden mellan räknebara och
oräknebara substantiv m.m.). Det kan också vara
så att språk som faktiskt har distinktionen singular – plural använder den på delvis annat sätt än
engelskan. Man kan t.ex. inte ta för givet att pluralformen alltid används efter plurala räkneord.
Ryskan använder således singularform (i genitiv)
vid räkneorden 2 – 4. Även i språk som persiska,
turkiska och arabiska används, i varierande grad,
singularform vid (vissa) räkneord. Inlärare med
sådana förstaspråk kan därför ha en tendens att
göra fel av typen *two brother, *twelve year.

Den största svårigheten inom substantivområdet gäller dock en annan grammatisk distinktion,
den mellan obestämd och bestämd form. Det är
då inte primärt fråga om sådant som brukar betonas i t.ex. engelska grammatikböcker avsedda för
svenskar, såsom den välkända svensk-engelska kontrasten i artikelbruk mellan David är lärare och
David is a teacher, eller mellan Råttorna (=råttor i
allmänhet) är intelligenta djur och Rats are intelligent animals. Detta tillhör den grammatiska småpotatisen i jämförelse med de svårigheter som beror på att många språk helt eller delvis saknar
distinktionen obestämd – bestämd form (artikel).
Med ett sådant förstaspråk är det lätt gjort att göra
t.ex. följande fel: *Last week I bought /the/ new computer ( i stället för: a new computer), *Computer/A
computer is very fast (i stället för: The computer). Sådana svårigheter med de grundläggande reglerna för engelskans bruk av obestämd och bestämd
form – som har att göra med distinktionen mellan ny respektive gammal/känd information i satsen – förekommer hos inlärare med bl.a. följande
förstaspråk (några av dem har dock motsvarighet
till bestämd artikel): finska, slaviska språk, persiska, turkiska, kinesiska, japanska, swahili. Det är lätt
att inse att man som lärare i många fall är betjänt
av att kunna ge en annan förklaring till engelskans artikelbruk än att enbart hänvisa till att det
fungerar ungefär på samma sätt som svenskans.
Här krävs således en mer ”relativistisk” uppfattning
om vad som är lätt och svårt i engelskans grammatik.
Till skillnad från många andra språk – t.ex.
svenska, tyska, romanska och slaviska språk , grekiska, albanska, arabiska, swahili, somaliska – saknar engelskan grammatiskt genus. Däremot görs
skillnad beträffande ”naturligt genus” bland personliga och possessiva pronomen. En vanlig svårighet för många inlärare är skillnaden mellan he
och she, liksom his och her, redan berörd i samband med Amy Tans reflektioner kring kinesiskan.
Likt kinesiskan saknar många språk denna distinktion, t.ex. finska, ungerska, persiska, turkiska, japanska, swahili. Detta kan ge upphov till fel av typen *My sister says he loves his husband. Det kan i
detta sammanhang också nämnas att talare av
språk med grammatiskt genus, t.ex. spanska och
grekiska, vid tidiga stadier av engelskinlärningen
tenderar att använda he eller she på ett sätt som
återspeglar förstaspråkets grammatiska genus: Clean
the table, please. *She is dirty., The river is long. *He
runs all the way to the sea.

Personliga pronomen spelar en framträdande
roll i vad som ofta kallas ”subjektstvång”: En del
språk – däribland svenska, engelska, tyska och franska – kräver normalt ett utsatt subjektspronomen
i satser som I/She came today och It is cold in here.
Många språk har emellertid inte subjektstvång.
Detta gäller finska, men även språk som spanska,
slaviska språk, grekiska, albanska, persiska, kurdiska, ungerska, turkiska, arabiska, kinesiska, japanska, swahili och somaliska. Engelskinlärare med
sådana förstaspråk utelämnar gärna subjektspronomen, även vid väderuttryck: *Came today, *Is cold
in here.
En motsvarande skillnad på verbsidan rör kopulan (”bindeverbet”) be i satser som Jane is a professor och Dick is tired. I engelskan, svenskan och
många andra språk är verbet obligatoriskt i sådana satser (utom i tidningsrubriker, telegramstil
o.d.; jfr också s.k. Black English: Leroy sick ; Jamaican Creole: Di tiicha gud = The teacher is good). Bland
de slaviska språken kan ryskan utelämna kopulan
i presens. Även andra språk saknar motsvarighet
till ”kopulatvång”, om än i varierande utsträckning,
t.ex. persiska, ungerska, turkiska, arabiska, kinesiska, japanska, thailändska, swahili. Fel som kan
uppstå på grund av detta är av typen *Jane a professor och *Dick tired. Detta innebär att talare av förstaspråk utan vare sig subjekts- eller kopulatvång
kan frestas att t.ex. som svar på frågan Is Mary clever? helt enkelt säga: *Yes, clever (=she is clever).
En av de stora svårigheterna för många engelskinlärare har att göra med tempussystemet i vid
mening, inklusive den för de flesta besvärliga progressivformen. Detta gäller inte minst tempussystemets uppbyggnad, med olika hjälpverb som
markörer av olika tempus; många språk saknar
motsvarande hjälpverb. Sammanhängande med
detta är antalet tempus, som kan skilja sig kraftigt
åt från ett språk till ett annat. Vi har redan blivit
påminda, av Amy Tan, om att det inte är självklart
att språk överhuvudtaget har tempus, med kinesiskan som paradexempel. I mindre extrema fall
kan det i stället handla om att t.ex. antalet tempus
för förfluten tid kan variera. Engelskan, svenskan
och tyskan har tre tempus för förfluten tid: imperfekt/preteritum, perfekt och pluskvamperfekt.
Detsamma gäller finska, grekiska, persiska, kurdiska och somaliska. I romanska språk, däremot, kan
man räkna med fem, liksom i albanskan. Bland
språk med bara ett tempus för förfluten tid kan
nämnas slaviska språk, ungerska, turkiska, arabiska, japanska och swahili. Vi bortser här, för enkel205

hets skull, från de komplicerade relationerna mellan tempus och aspekt i många språk, t.ex. de slaviska. Vi kan nöja oss med att konstatera att det
naturligtvis innebär betydande svårigheter att vid
inlärningen av ett nytt språk gå från ett enklare
tempussystem – eller inget alls – till ett som delar
in tidsdimensionen i ett större antal grammatiska
tempus, t.ex. från kinesiska eller något slaviskt
språk till engelska. Det kan således förväntas att
inlärare med sådana förstaspråk generellt får större problem med engelskans tempus än inlärare
med ett större mått av ”gratisgrammatik” härvidlag, med exempelvis svenska eller tyska som förstaspråk. Inte minst utgör distinktionen mellan
engelskans imperfekt och perfekt en klar svårighet för många: I have read the book – I read the book
last year/an hour ago. Fel som *I have read the book
last year är mycket vanliga (för övrigt även bland
talare med tyska eller franska som förstaspråk) och
fordrar särskild uppmärksamhet. Av läraren krävs
även här en djupare förståelse av hur engelskans
tempusbruk fungerar, inte bara i relation till
svenskan. Att säga (i och för sig sanningsenligt)
att engelskan och svenskan använder tempus för
förfluten tid på ungefär samma sätt är inte särskilt
upplysande för inlärare som inte redan har en
mycket god behärskning av svenska.
Även i en rad andra avseenden kan den engelska verbgrammatiken te sig problematisk för inlärare med olika förstaspråk. Ett problemområde är
de modala hjälpverben. Många språk saknar motsvarighet till engelskans uppsättning av modala
hjälpverb (can, may, must, should etc.), eller använder dem på ett annat sätt. Detta kan ge upphov till
diverse problem för engelskans del: *He can to do
it, *I will can tell him tomorrow, *I can /that/ I go etc.
Bland sådana språk kan nämnas spanska, grekiska, persiska och arabiska. I samband härmed kan
nämnas att det finns språk som saknar motsvarighet
till engelskans (och svenskans) infinitivform, t.ex.
albanska (i likhet med flera andra balkanspråk)
och arabiska.
Bisatsernas grammatik kan variera en hel del
mellan språk. Här skall bara i korthet beröras två
områden. Det första gäller relativsatser. Vi har redan sett att det finns språk (bl.a. turkiska, kinesiska och japanska) som, till skillnad från engelskan
och svenskan, placerar sina motsvarigheter till relativsatser framför sina huvudord (korrelat). Det
finns också språk som i själva relativsatsen lägger
till ett ”extra” s.k. inskottspronomen. Detta kan hos
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engelskinlärare med bl.a. persiska eller arabiska
som förstaspråk ge upphov till fel som *the girls
who they are my friends, *the book which I bought it
yesterday.
Ett mer allmänt problem gäller indirekt tal, närmare bestämt de komplicerade förskjutningar
beträffande tempus och pronomen, som i engelskan (och svenskan) ofta är nödvändiga när direkt anföring återges som en del – en bisats – i en
större mening: I can’t help you —> She told me she
could not help me/I told her I couldn’t help her, Can you
do it? —> I asked him if he could do it/He asked me if
I could do it etc. Många språk saknar helt eller delvis motsvarande grammatiska markeringar av distinktionen direkt – indirekt anföring; gränsen
mellan dem blir flytande eller upphävs. Exempel
på sådana språk är ryska, persiska, arabiska, kinesiska, japanska samt en del indiska och västafrikanska språk. För talare av sådana språk kan engelskans indirekta tal bli en betydande svårighet.
Det bör betonas att de olika grammatiska områden som kort berörts ovan inte skall ses som något annat än en exemplifiering av en handfull problem som engelskans grammatiska system kan ge
upphov till för inlärare med annat förstaspråk än
svenska. Man bör heller inte tro att de exemplifierade språktypologiska skillnaderna måste leda till
svåra, mer eller mindre kroniska problem vid engelskinlärningen. Det är också uppenbart att många
av de svårigheter som svenska engelsklärare i alla
tider gjort sina svenskspråkiga elever uppmärksamma på har mer allmän giltighet. Do-omskrivningens gåta är svårlöst för de allra flesta engelskstuderande, liksom distinktionerna it – there, who –
which, some – any och should – would. Det är inte
bara svenska elever som har problem med skillnaden mellan räknebara och oräknebara substantiv
eller mellan adjektiv och adverb. Inte bara svenska elever använder gärna presens med framtidssyftning i stället för futurum, eller har problem
med den progressiva formen. Listan kunde göras
lång och detaljerad. Ändå är det uppenbart att
man som engelsklärare i dag har stor nytta av vissa
översiktliga kunskaper om likheter och skillnader
mellan olika språks grammatik – ett vidgat språkperspektiv som också ger fördjupade insikter om
engelskans egen grammatiska profil. Det traditionella och ensidiga engelsk-svenska perspektivet
behöver således kompletteras, inte bytas ut. Motsvarande gäller för de andra skolspråken.

Pragmatik: kontrastiv artighet
Pragmatik är det språkvetenskapliga område som
handlar om hur vi använder språkets myller av
former – dess system av ord och grammatik – för
olika kommunikativa ändamål. Även inom detta
område finns det stora skillnader mellan olika
språk eller språkkulturer, liksom det kan finnas
sociolingvistiska skillnader inom ett språksamfund:
vi talar inte alltid på samma sätt oberoende av situation, vem vi talar med etc. Pragmatik är ett stort
fält och jag skall här bara kort beröra en av dess
mest centrala dimensioner: artighet.
Artighet är av givet intresse i alla former av
språklig kommunikation, såväl muntlig som skriftlig, eftersom ett (lagom) artigt språkligt beteende
i hög grad bestämmer hur vi uppfattas av den som
vi kommunicerar med. En alltför burdus formulering kan uppfattas som kränkande, trots att det
inte var avsikten. Även om grundbudskapet går
fram även i en (oavsiktligt) oartig språklig form
finns risken att det samtidigt ger en så negativ bild
av den som talar (eller skriver) att vidare kommunikation är osannolik.
I den ovan refererade artikeln av Amy Tan beskrivs hur ”Chinese language use is more strategic
in manner, whereas English tends to be more direct.” Även japanska brukar, i än högre grad, beskrivas som ett språk där olika grader av artighet
eller respekt spelar en mycket framträdande roll,
även i det grammatiska systemet. Samtidigt har
varje språk olika medel till sitt förfogande för att
anpassa graden av artighet, t.ex. i en uppmaning
eller en begäran, till vad situationen i stort, inom
den givna språkkulturen, normalt kräver. Grundfrågorna beträffande artighet i olika språk är i princip följande: I vilka sociala sammanhang och mot
vem förväntas en viss grad av artighet? Hur uttrycks
olika grader av artighet? Uppfattas samma slags
uttryck på samma sätt (lika artigt/oartigt) i olika
språk? I sitt eget språk har man lärt sig hur man
uttrycker sig lagom artigt i förhållande till en viss
situation. I ett främmande språk kan man inte ta
för givet att samma principer gäller.
En enkel begäran om hjälp kan i engelskan få
bl.a. följande utformningar: (1) Help me lift this box
(please), (2) Can/Could you help me lift this box (please), (3) I wonder/was wondering if you could possibly
help me lift this box (please). Här är det tydligt att
imperativuttrycket i (1) är klart mindre artigt än
den direkta frågeformuleringen i (2). Artigast är
dock (3), där själva begäran är inbakad som en

indirekt frågesats efter verbet wonder. Imperativformen i (1) är det mest direkta uttrycket för begäran, befallning m.m. och gör därigenom ett mer
påträngande, oartigt intryck (såvida den inte är
riktad till någon som man är nära bekant med).
Frågeformuleringarna i (2) och(3) är mer indirekta uttryckssätt, som formellt sett ger större
möjlighet för lyssnaren att faktiskt ta ställning till
den framförda begäran. Därmed uppfattas de också som artigare, varför de passar bättre i en situation där man inte känner lyssnaren särskilt väl. (1)
är ett exempel på en s.k. direkt talakt (talhandling),
medan (2) och (3) exemplifierar indirekta talakter.
Generellt gäller att indirekta talakter är artigare
än direkta.
Däremot kanske det inte är så säkert att samma
form, t.ex. en imperativ, har samma artighetsvalör i ett annat språk i en motsvarande situation.
Man brukar säga – som en generalisering med alla
dess brister – att amerikansk engelska, dvs. den
engelska som Amy Tan jämför med kinesiska, är
mer direkt, rak på sak än brittisk engelska. För
medelamerikanen skulle förmodligen den ”superartiga” formuleringen i (3) te sig en aning överdriven, eller rentav tillgjord. Med andra ord: ett
uttryckssätt som är lagom artigt i en viss situation
i ett visst språk kanske inte är det i ett annat. Och
omvänt: ett uttryckssätt som är oartigt i ett språk
kanske är lagom artigt i ett annat. Det bör också
påpekas att brister i grammatikbehärskning kan
få som oavsedd bieffekt att man helt enkelt inte
kan använda det artighetsuttryck som skulle behövas. Om man t.ex. inte behärskar engelskans
frågekonstruktion eller modala hjälpverb (can/
could, will/would etc.) blir det ofta den lättare –
men oartigare – imperativformen som får göra
tjänst i stället. Adekvat artighetsnivå i olika situationer kräver en någorlunda god grammatikbehärskning.
Artighet är således till väsentliga delar språkoch kulturspecifikt. Detta kan leda till att man i
ett nytt språk lätt hamnar på en felaktig artighetsnivå, eftersom det är lätt gjort att överföra förstaspråkets artighetsnormer och uttryckssätt till det
nya språket. Olika språks olika artighetsskalor kan
bl.a. leda till att tyskar som talar engelska tenderar att låta alltför direkta eller burdusa, liksom även
talare av ryska och hebreiska. Amy Tans exempel
från kinesiska – att den amerikanska engelskans
relativt direkta tilltal kan kollidera med de mer
indirekta talkonventionerna i kinesiskan (”the
language of discretion”) – kan tas som en indika207

tion på att riktningen i andra fall kan vara den
omvända. Artighet i olika kommunikativa situationer har också mycket att göra med vilken grad av
formalitet som är den gängse i en viss språk- och
kulturgemenskap, dvs. vilka situationer som kräver ett relativt formellt språk och vilka språkliga
medel som då kommer till användning. Såväl i
engelskan som i svenskan har det under de senaste decennierna skett en avformalisering av språket i situationer som tidigare krävde ett mer formellt språkbruk. Denna tendens är dock inte något
universellt fenomen. Att vara informell i relativt
formella sammanhang – dock inte alla – kan således kännas främmande för en del inlärare.
Avsikten med de ovan diskuterade exemplen
har varit att visa att man inom det pragmatiska området i allmänhet och artighet i synnerhet inte skall
ta särskilt mycket för givet vad beträffar normer
och konventioner för språkanvändning i olika
språk. Andra aspekter av artighetsdimensionen är
när och hur man ber om ursäkt, tackar, hälsar, ger
och besvarar komplimanger, kommer med förslag
eller erbjudanden etc. Även inom dessa områden
kan skillnaderna vara betydande. Exempelvis är
det bland amerikaner vanligt att ge komplimanger
i olika situationer, så vanligt att talare med annan
språklig och kulturell bakgrund ofta frapperas av
det – och kan finna det svårt att själva anamma
det när de talar engelska. Att veta när det är lämpligt att ge och besvara komplimanger, och i vilken
form detta bör ske, är således inget man automatiskt kan överföra från sitt eget språk till ett annat.
Som torde ha framgått är artighetsdimensionen, liksom andra delar av ett språks pragmatik,
nära förknippad med kultur i vid mening. Gränsen mellan pragmatik och kultur blir således flytande. Pragmatik rör ju i hög grad, liksom kultur,
konventioner för social interaktion, hur ett språks
ord och former används i kommunikation mellan
människor. Om pragmatik är ett stort område, som
det här bara varit möjligt att snudda vid, så gäller
detsamma naturligtvis i än högre grad för det kulturella perspektivet på språkinlärning.

Kulturkontraster: några språkliga
aspekter
På senare år, i takt med internationalisering och
globalisering, har kulturskillnader alltmer kommit
att uppmärksammas, såväl mellan folk, länder och
regioner som inom ett och samma land. Diskus208

sioner kring begrepp som ”mångkulturalism” och
”interkulturalitet” vittnar, på ett allmänt plan, om
intresset för sådana frågor. Mer konkreta uttryck
för samma sak är tidningsrubriker som ”Så undviks kulturkrockar” (GP 4/6 96) och ”Feltolkad
gest kan bli farlig” (DN 27/3 96).
Som redan framhållits är kulturområdet i vid
mening närmast oändligt, särskilt i jämförelse med
mer begränsade system som fonologi och grammatik. Språk och kultur hänger nära samman;
språkundervisning har ofta haft ambitionen att
också ge kulturella inblickar i den främmande
språkmiljön. Men ”kultur” i sig är inte något entydigt begrepp utan kan ges en mängd olika tolkningar. Kulturkontraster – som kan leda till såväl
kulturkrockar som kulturchocker – förekommer
inom alla mänskliga verksamhetsfält, i stort och i
smått. Att försöka ge ens en ytlig överblick över
detta enorma område vore förmätet. Avsikten i
detta avsnitt är i stället att peka på några kulturella aspekter som har ett någorlunda nära samband
med språk och språkundervisning, dvs. sådant som
många av dagens språklärare dagligen kommer i
kontakt med.
Ett område som berörs i den ena av de ovan
citerade tidningsrubrikerna är den del av icke-verbal kommunikation som ofta kallas kroppsspråk,
med ett flertal olika komponenter. Just med
kroppsspråk är det särskilt lätt att felaktigt tro att
man har att göra med universella snarare än kulturspecifika uttryck, t.ex. gester, vilket innebär att
man tenderar att tolka dem på samma sätt som i
sin egen kultur. Exempelvis kan det falla sig naturligt för en svensk eller en engelsktalande att
tro att när en grek ser ut att nicka betyder det ”ja”,
när det i själva verket betyder ”nej”; omvänt kan,
bl.a. i delar av Balkan, vad som påminner om att
skaka på huvudet faktiskt betyda ”ja” – inte ”nej”.
Ofta är det fråga om snarlika signaler, där skillnaderna gentemot vad man är van vid är så små att
de inte uppfattas, ungefär som när två olika fonem i ett språk uppfattas som samma av talare av
ett annat språk.
En gest som i ett språk har en ”oskyldig” betydelse kan i ett annat språk ha en vulgär eller obscen innebörd. Ett välkänt exempel är det amerikanska ”OK-tecknet” , där tummen och pekfingret
bildar en cirkel: i Japan kan det i stället betyda
”pengar”, medan det exempelvis i Grekland kan
uppfattas som en föroämpning med sexuella övertoner. På samma sätt kan ett felvänt V-tecken – med
handflatan vänd åt fel håll, dvs från den som teck-

net riktas mot – i Storbritannien uppfattas som en
grovt obscen förolämpning. Även att vinka på sitt
gamla vanliga sätt kan ha sina risker. Området är
med andra ord minerat. Som språklärare i det
mångkulturella klassrummet är det klokt att ha en
viss beredskap för den här typen av ofta emotionellt laddade missförstånd, baserad på medvetenhet om de bakomliggande skillnaderna.
Detsamma gäller skillnader i samtalsavstånd,
som till betydande del är kulturellt betingade.
Nordeuropéer och amerikaner håller i regel ett
större samtalsavstånd än t.ex. greker, turkar, araber och latinamerikaner. Även i fråga om beröring – i vilka situationer, hur ofta, gentemot vem
m.m. – skiljer sig olika kulturer åt. Härvidlag är
t.ex. japaner mer restriktiva än amerikaner.
I en samtalssituation spelar ögonkontakt ofta
en betydelsefull roll i förhållandet mellan talare
och lyssnare, bl.a. som återkopplingssignaler. Men
hur ofta och hur länge ögonen möts varierar mellan olika kulturer. Alltför lite ögonkontakt kan exempelvis i arabvärlden uppfattas som ett tecken
på bristande respekt, medan oavbruten ögonkontakt, vanlig bland t.ex. tyskar, kan uppfattas som
påträngande i delar av den engelskspråkiga världen. På liknande sätt kan det bland engelsktalande uppfattas som ohövligt att bli avbruten utan att
ha fått tala till punkt, inte heller detta en universell reaktion. Även tystnad kan ge upphov till kulturella missförstånd i en samtalssituation. Japaners tendens att vara tysta betydligt längre än som
är brukligt i engelsktalande kulturer kan således,
överförd till engelskan, missuppfattas som tecken
på ointresse eller rentav fientlighet.
Låt oss nu vidga det språkkulturella perspektivet till att omfatta även språksyn. I den svenska
skolan betonas starkt den muntliga kommunikationens roll; förmågan att kunna tala det främmade språket, liksom att uppfatta talat språk, ges högsta prioritet. Talspråket snarare än skriftspråket
hamnar på så vis i fokus. Men i exempelvis arabiskspråkiga kulturer, liksom bland persisktalande, är det i stället skriftspråket som kommer i första rummet, som betraktas som det ”riktiga”,
statusfyllda språket. Detta synsätt kan ge upphov
till meningsskiljaktigheter beträffande balansen
mellan munlig och skriftlig färdighet i språkundervisningen, liksom beträffande val av texter i
undervisningen. Även i andra delar av världen lägger språkundervisningen ofta större vikt vid den
skriftliga än den muntliga förmågan.

Ett annat område där den svenska uppfattningen kan möta en viss oförståelse gäller synen på
kunskap och undervisning. I den svenska skolan
betraktas kunskap som något kreativt snarare än
imitativt, något som skall kunna användas på ett
produktivt sätt i nya situationer och sammanhang.
Detta innebär bl.a. att memorering av fakta, liksom utantillinlärning, inte ses som den primära
metoden att förvärva kunskap. Denna kunskapssyn, som är något av en självklarhet i Sverige liksom i många andra länder, delas emellertid inte
av alla kulturer. Sålunda står memorering och utantillinlärning – ofta i förening med en respektfull inställning till boken, det tryckta ordet – vanligtvis högt i kurs i t.ex. Mellanöstern, liksom i
Östasien. En följd av detta kan vara en viss skepsis
gentemot en mer kommunikativ syn på språkundervisning, inklusive dess metodik, till förmån för
mer traditionellt inriktad undervisning. Besläktad
härmed är den icke helt ovanliga inställningen att
det är något suspekt med undervisning som är
rolig, något som betraktas som motsatsen till seriös
undervisning och riktig, dvs mödosam, inlärning.
Slutligen några ord om synen på läraren. På
många håll, i många kulturer (t.ex. i Mellanöstern
och Östasien), är läraren en högt respekterad auktoritet, som också förväntas uppträda som en sådan gentemot eleverna. I den svenska skolan är
lärarens roll och status delvis annorlunda (tilltalas med förnamn etc.). Detta kan också ge upphov till vissa kulturkrockar: läraren kanske inte
motsvarar den gängse bilden av hur en lärare skall
vara och kan därmed få svårigheter med att bli
helt accepterad i sin yrkesroll, t.ex. av föräldrar
till elever med annorlunda kulturbakgrund.
I den svenska skolan förväntas läraren uppmuntra eleverna att delta aktivt under lektionerna, bl.a.
genom att ställa frågor. Detta ses som ett naturligt
inslag i undervisningen, ett individuellt sätt att förvärva kunskap. Men i vissa kulturer är detta inte
självklart. I stället kan frågor till läraren uppfattas
som ett ifrågasättande av lärarens auktoritet, dvs.
som ett uttryck för bristande respekt. Denna syn på
frågor framskymtar också i Amy Tans artikel, i följande dialog mellan Amy och hennes föräldrar:
“Amy-ah!” they’d call to me.
“What?” I’d mumble back.
“Do not question us when we call,” they scolded
me in Chinese. “It is not respectful.”
“What do you mean?”
“Ai! Didn’t we just tell you not to question?”
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Avslutande kommentarer

Författarpresentation

Dagens språkklassrum är en arena för det multikontrastiva perspektivet, en arena med många problem men också med stora möjligheter till en
medvetandehöjande språkundervisning, språkligt
och kulturellt, för såväl lärare som elever. Samtidigt ställer det flerspråkiga och mångkulturella
klassrummet större och andra krav på språklärarna i den svenska skolan i dag än tidigare. Detta
gäller såväl metodik (som jag inte här har behandlat) som ämneskunskaper i vid mening. De föregående avsnitten har syftat till att peka på och exemplifiera det spektrum av nya företeelser –
jämfört med för några decennier sedan – som
dagens språklärare kan förväntas stöta på i sina
klassrum, från fonologi/uttal till pragmatik, från
grammatik till kultur (även mer systematiska ordförrådsskillnader mellan språk är av givet intresse). Att vara språklärare i dag är utan tvivel svårare
än någonsin – men det kan också vara roligare,
mer stimulerande.
En självklar förutsättning för att man som språklärare skall kunna hantera dagens språkklassrum
är att man har de ämnes- och bakgrundskunskaper som behövs för att kunna ta hand om elever
med olika språklig och kulturell bakgrund. Här
spelar en multikontrastiv medvetenhet och beredskap en central roll. Detta ställer i sin tur krav på
en lärarutbildning, och lärarfortbildning, som på
ett tydligt sätt ger utrymme åt detta perspektiv –
inte bara i svenska som andraspråk, utan för alla
språklärare. Ytterst är det fråga om ett elevperspektiv, såsom betonas i det inledande citatet:” to be
aware of the language from the point of view of
[the] pupils.”
Elevperspektivet blir aldrig så uppenbart som i
det egna klassrummet. Som alla språklärare kan
intyga är det här som en stor del av deras fortbildning äger rum, som en kontinuerlig happening.
Det är här det multikontrastiva perspektivet tar sig
konkreta, personliga uttryck: eleverna som källmaterial. Det är här man som lärare, ofta ”the hard
way”, blir uppmärksammad på sådana brister i sin
egen kunskapsarsenal som gör att man kan få svårt
att hjälpa alla elever, oavsett språklig och kulturell
bakgrund, på ett likvärdigt sätt. Det är också här
man kan bli medveten om det för många elever
psykologiskt värdefulla i att läraren har kunskaper
om och visar intresse för deras språk och kultur.

Sölve Ohlander är professor i engelska vid Göteborgs universitet, med ett långvarigt intresse även
för allmän lingvistik, svenska och språkpedagogik.
Han har tillsammans med Magnus Ljung givit ut
grammatikböcker för såväl universitets- som gymnasienivå (Allmän grammatik, första uppl. 1971, och
Gleerups Engelska Grammatik, första uppl. 1992).
Hans forskningsintressen har sträckt sig från fonologisk teori och engelsk syntax till idéhistoriska
aspekter på grammatikexempel, Evert Taubes
språk och den grammatiska strukturen hos namn
på rockgrupper. Sedan 1980-talets början har han
särskilt intresserat sig för ”engelska i invandrarperspektiv”.

Diskussionsfrågor
1. Hur medvetna är lärare och elever, t.ex. i din
egen skola, om att en del av de (”osvenska”) svårigheter som vissa elever har vid inlärningen av
ett främmande språk kan bero på specifika faktorer i elevens förstaspråk? Hur skulle man kunna
gå tillväga för att öka denna typ av ”language awareness”, bland såväl lärare som elever?
2. Vilka metodiska frågor, i vid mening, blir särskilt aktuella i flerspråkiga och mångkulturella
klassrum?
3. I vilken grad påverkar invandrarelevernas behärskning av svenska deras inlärning av det främmande språket?
4. I vad mån tenderar ett annat skriftsystem att
påverka uttal och stavning i t.ex. engelska? Egna
erfarenheter?
5. Vilka kulturella aspekter, förutom de som berörs i texten, kan vara särskilt relevanta inom
språkundervisningen (vid textläsning, muntlig framställning, fri skriftlig produktion etc.?)
6. Hur skulle man mer systematiskt, inom klassens och skolans ram, kunna utnyttja invandrareleverna som kunskapskälla om deras egna språk
och kulturer?

Lästips
De områden som behandlas i artikeln – från fonologi/uttal till kultur – finns inte samlade och exemplifierade på ett lättillgängligt sätt i bokform.
Området i stort – språkundervisning i invandrarperspektiv – berörs i Ulrika Tornbergs Språkdidaktik (andra uppl.; Gleerups, 2000). Det har tidigare också behandlats i bl.a. Sölve Ohlanders bidrag,
”Engelskundervisningen och invandrareleverna”
(Kap. 11, s. 91–108), i Hemspråksklasser och sammansatta klasser. Kommentarmaterial Lgr 80 (Utbildningsförlaget, 1988). Ett multikontrastivt perspektiv på den engelska grammatiken ges ett visst
utrymme i Magnus Ljung & Sölve Ohlander, Gleerups Engelska Grammatik (Gleerups, 1992).
Nedanstående, kort kommenterade litteraturlista tar upp ytterligare några publikationer som
mer specifikt behandlar de olika områden som diskuteras i artikeln. I några av dem är utgångspunkten för språkjämförelser svenska, vilket dock i detta sammanhang spelar en underordnad roll.
Lars-Gunnar Andersson, Språktypologi och språksläktskap, Almqvist & Wiksell, 1987.
Kortfattad introduktion, med information om
många olika språk , till språktypologiska dimensioner inom i första hand fonologi och grammatik.
Gunnar Tingbjörn, ”Kontrastiv minigrammatik”,
i Kenneth Hyltenstam (utg,), Svenska i invandrarperspektiv, Liber, 1979, s. 41–78.
Informativ schematisk översikt, med svenska som
bas, över ett tjugutal språk med avseende på ett antal centrala grammatiska kategorier och distinktioner. Ytterligare fem språk (albanska, kinesiska, kurdiska, persiska och somaliska) behandlas av Gunnar
Tingbjörn i artikeln ”Fem viktiga förstaspråk i
Sverige”, i Postskriptum. Elsie Wijk-Andersson. Hallgren
& Fallgren, 2001, s 215-224. (Även de övriga artik-

larna i Svenska i invandrarperspektiv innehåller mycket av språktypologiskt, multikontrastivt intresse, också för språklärare som inte sysslar med svenska som
andraspråk.)
Michael Swan & Bernard Smith (utg.), Learner
English. A teacher’s guide to interference and other problems. Cambridge University Press, 1987.
Korta beskrivningar (10–15 sidor) över ett tjugutal språk med fokus på kontrastivt grundade inlärningproblem i förhållande till engelskan: främst
fonologi och grammatik, men även ordförråd samt
i en del fall skriftsystem och kulturella aspekter.
Terence Odlin, Language Transfer. Cross-linguistic
influence in language learning. Cambridge University Press, 1989.
Diskussion kring transfer och transferforskning
men också en hel del konkret information om
språkliga (och i någon mån kulturella) kontraster
av undervisningsintresse, förutom fonologi och
grammatik även pragmatik och textlingvistik, liksom olika skriftsystem.
Joyce Merrill Valdes (utg.), Culture Bound. Bridging
the cultural gap in language teaching. Cambridge
University Press, 1986.
Om kulturskillnader av särskilt intresse inom språkundervisningen, deras roll och förekomst i klassrummet.
Gudrun Erickson, ”Elever med andra modersmål
än svenska – konsekvenser för språkundervisningen”, i Undervisning i främmande språk. Kommentarmaterial Lgr 80. Utbildningsförlaget, 1990, s. 246–
255.
Diskussion kring nödvändiga bakgrundskunskaper
för språklärare men också kring praktiska/metodiska aspekter.
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Tema 5
Ett elevcentrerat arbetssätt

Kring temat Ett elevcentrerat arbetssätt har vi samlat
fyra artiklar som var och en handlar om hur förändrade arbetsformer och arbetssätt kan leda till
en språkundervisning som sätter eleven i centrum.
I den första artikeln, Elevplanerad språkundervisning för 2000-talet – några personliga reflektioner, lyfter Jörgen Tholin fram några viktiga aspekter på elevplanerat arbete. Samtidigt som man låter eleverna
ta ett allt större ansvar för sin egen inlärning och
får dem att reflektera över hur de lär in, måste de
också lära sig att samarbeta med andra. Jörgen
Tholin har sedan valt att ge ”sina personliga reflektioner” kring hur man kan lägga upp undervisningen så att man når de mål som Kursplaner
2000 ställer upp för elevernas planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Denna förändring mot ett större ansvarstagande ställer krav på en långt ifrån enkel inskolning av
eleverna. Olika elever behöver olika mycket stöd.
Även svagare elever har nytta av att ta ett större
ansvar för sin egen inlärning, menar Jörgen Tholin.
Han kommer sedan in på mer praktiska anvisningar för olika inslag i undervisningen som leder till ett mer självständigt ansvarstagande. Han
tar särskilt upp skrivprocessen, materialsamlande
i form av portfölj, boksamtal samt informationsoch kommunikationsteknik (IKT). Han tror att
han kommer att hålla på med elevplanerad engelska länge än – men han tror också att den ”förhoppningsvis kommer att se annorlunda ut i varje
klass jag undervisar”.
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Den följande artikeln, Integrating the teaching of
language with the teaching of content, är den enda
artikel i boken som är skriven på ett annat språk
än svenska. Att denna artikel om innehållsbaserad inlärning är på engelska beror alltså på att författaren är John Nixon, engelsman men sedan flera år verksam i Sverige – nu senast inom ett projekt
kallat SPRINT – Språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning. John Nixon menar att många
spåklärare idag arbetar med att integrera sin språkundervisning med ett innehåll hämtat från ett
annat ämne, t ex historia eller biologi. Det vanligaste är att man integrerar detta ”ickespråkämne”
med engelska men det finns också exempel på en
integration med tyska, franska och spanska – sammanlagt ca 20 % av SPRINT-projekten i Sverige
använde något av dessa tre språk i sin ”integration”.
Den längst drivna integrationen, t ex att bedriva
all undervisning i biologi på ett annat språk, kallas för total immersion och är sällsynt i Sverige. Här
hemma stannar vi ofta på en blygsammare nivå
men vinsten vid integrated programmes är, menar
Nixon, inte bara en högre grad av motivation hos
eleverna utan också en större språklig medvetenhet.
Verkliga texter, kanske hämtade från textböcker i andra ämnen på målspråket, ger möjlighet till
verklig kommunikation – genom att kommunicera ”facts, ideas, thoughts and feelings” ökar man
elevernas kunskaper både i språket och i ämnet.
John Nixon ser en del svårigheter när man vill
genomföra en i den här meningen integrerad un-

dervisning. Särskilt gäller dessa svårigheter lärarnas kompetens – språklärarna bör t ex på olika
sätt vidga sina ämneskunskaper i ett eller flera
andra ämnen utanför själva språken för att med
framgång kunna bedriva en integrerad undervisning.
John Nixon ser ändå mycket som är positivt i
det arbete som pågår med innehållsbaserad undervisning.
Att arbeta med integrated learning är ett sätt att
komma åt mer elevaktiva arbetsformer. Ett annat
sätt är att eleverna arbetar med det som numera
kallas language portfolios, eller språkportföljer. Idén
att eleverna skulle samla alla sina skrivna produkter i en pärm eller mapp uppkom redan på 1960talet i USA och har sedan utvecklats vidare ända
till dagens europeiska språkportfölj. Om denna
utveckling berättar June Miliander i sin artikel Användning av portfolio i språkundervisningen. Efter att
ha redogjort för tankarna bakom en sådan här
portfölj övergår June Milander till att berätta om
hur hon själv arbetat med portfolio, bl a inom
lärarutbildningen. Därefter ger hon förslag på olika inslag som hon tycker bör finnas med vid portföljarbetet. Avslutningsvis tar hon upp det som hon
ser som ”fördelar med portfolio” men också de svårigheter som är förknippade med detta arbetssätt.
”Förändring av arbetsformer och undervisningsmetoder i skolan är en erkänt lång process, i
språk lika väl som in andra ämnen”, säger Rigmor
Eriksson i den artikel som avslutar det femte temat.

Artikeln heter Projekt, nätverk och andra vägar för
utveckling av språkundervisningen. Författaren menar att det går att påskynda denna långa process
genom en målinriktad satsning på lärarfortbildning. Den modell hon har prövat bygger på
nätverk med regelbundna möten där de medverkande ställs inför uppgifter som bl a leder till förverkligandet i intentionerna i Kursplaner 2000.
Exempel på frågor som ställs till lärarna är hur de
skolade in sina elever i samarbete – en förutsättning för elevplanerat arbete – hur de lärde eleverna att planera och utvärdera sitt arbete och hur
de gick till väga för att utveckla deras medvetenhet om hur man lär sig språk.
En viktig effekt av nätverksarbetet var att lärarna började samarbeta mer än tidigare och många
av lärarna vittnade om att de både fått praktiska
uppslag för arbetet och ”mod och lust att utveckla
sin undervisning vidare”. Viktiga inslag vid arbetet inom nätverken är bl a att höja den teoretiska
kompetensen genom att läsa och diskutera språkdidaktisk litteratur och sedan i den egna undervisningen tillämpa en del av de tankar och idéer
de fått genom litteraturen.
Rigmor Eriksson avslutar sin artikel med att säga
att ”det är uppenbart att det behövs både tid och
många möjligheter till kompetensutveckling för
att man ska klara av att genomföra de förändringar som nya kursplaner förutsätter”. De modeller
hon anvisat för lärarnas kompetensutveckling kan
leda till dessa önskvärda förändringar.
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Elevplanerad språkundervisning för 2000-talet
– några personliga reflektioner
Jörgen Tholin

Elevplanerad språkundervisning – att göra eleverna delaktiga i planering, genomförande och utvärdering av den inlärning som sker i språkklassrummet – har jag arbetat med i tretton år. Vissa
dagar kan jag till och med inbilla mig att jag nått
en bit på vägen. Häromdagen träffade jag dock
en lärare som såg mig djupt in i ögonen och frågade: ”Handen på hjärtat Jörgen, håller du på med
sån där elevplanerad engelska fortfarande?” För
honom var uppenbarligen elevplanerad undervisning en modenyck som blommade under några
år för att sedan försvinna. Och det finns naturligtvis en risk för att ord och uttryck slits ut i dagens
skola. Elevplanerad språkundervisning eller Learner Autonomy har under de senaste åren använts
om många typer av språkundervisning, inte sällan
med anknytning till speciella metoder. För min
egen del har dock elevplanerad språkundervisning
aldrig varit en metod utan snarare ett förhållningssätt. Det låter kanske stort och högtidligt, men för
mig är elevplanerad undervisning inte något man
”slutar med” eftersom det i grunden bygger på den
elevsyn och den ämnessyn man omfattar.

Learner Autonomy, self-directed
learning, elevplanerat arbete
Begreppen Learner Autonomy och elevplanerat
arbete – den översättning av self-directed learning
som jag och många med mig använt som svensk
synonym till Learner Autonomy – har också i internationella sammanhang tolkats som ett förhållningssätt till språkinlärning, inte som en metod.
En föregångare för tankar om autonomi är Henri
Holec (1979) som tolkar autonomi i språkinlärning som ”the ability to take charge of one’s own
learning”. Leni Dam från Karlslunde skole utanför Köpenhamn var en av de första lärare som arbetade med elevautonomi redan i nybörjarundervisningen. Hon betonar att autonomi till syvende
og sidst handlar om att skapa så goda betingelser
som möjligt för att lära sig ett främmande språk:
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An autonomous learning environment is neither
teacher directed nor learner directed; or rather, it is
both and. What we are aiming at is in my view a
learning directed environment (Dam 2000).
Learner autonomy i svensk kontext har framförallt
kommit att handla om tre aspekter: att successivt
låta eleverna ta ett allt större ansvar för sig egen
inlärning, att få eleverna att reflektera över hur
de lär sig så att de efterhand kan göra alltmer
medvetna val och att träna eleverna i att se sitt lärande i ett socialt sammanhang så att de lär sig att
samarbeta med andra och inte bara ta ansvar för
sig själv (se t.ex. Eriksson & Miliander 1991, Tholin 1992, Hanisch & Risholm 1994). Sedan 1986
träffas med jämna mellanrum lärare och lärarutbildare främst från de nordiska länderna för erfarenhetsutbyte kring elevplanerad undervisning.
När denna grupp definierar begreppet Learner
Autonomy kopplas det till den autonome inläraren som t.ex:
Learner autonomy is characterized by a readiness to
take charge of one’s own learning in the service of
one’s own needs and purposes.
This entails a capacity and willingness to act independently and in cooperation with others, as a social, responsible person (Trebbi 1990).
Däremot definieras inte vilken metod som ska
användas för att uppnå detta.

Syfte
Syftet med denna text blir att ge mina personliga
erfarenheter och reflexioner kring hur engelskundervisningen kan organiseras så att eleverna tar
ett större ansvar för sin inlärning. De nya kursplanerna i språk betonar tydligare än tidigare just
denna aspekt. Tidigare har formuleringar om elevens eget ansvar mest berört elever som önskar
högre betyg. I Kursplaner 2000 sägs i mål att upp-

nå för år nio i engelska, d.v.s. de mål som alla elever minst ska nå: ”eleven skall kunna, på egen hand
och i samarbete med andra, planera och genomföra arbetsuppgifter samt därvid dra slutsatser av
sitt arbete.”
Det har dock visat sig vara svårt för många lärare
att konkretisera begreppet elevansvar. Ett forskningsprojekt som jag genomför handlar om hur
grundskolor har formulerat sina betygskriterier för
år 8. På vissa skolor har det egna ansvaret inte tolkats
som ett övergripande förhållningssätt till hur
undervisningen organiseras utan istället reducerats till konkreta handlingar. En skola har följande
betygskriterium för år åtta under rubriken Elevens
eget ansvar:
Eleven passar tiden, har material med sig, tar vid
sjukdom reda på läxa samt sköter läxarbetet. Eleven
lyssnar, räcker upp handen, visar intresse, svarar på
frågor, deltar aktivt i klassen och i grupparbeten.
Exemplet visar hur svårt det kan vara för lärare,
som sällan ges någon fortbildning i sina ämnen,
att applicera nya didaktiska idéer i sin egen
klassrumspraktik. Naturligtvis kan eget ansvar innefatta praktiska, konkreta handlingar. Har man t.ex.
inte med sig det material som behövs till en lektion är det omöjligt att genomföra något arbete
vare sig det är planerat av läraren eller eleven själv,
men att ta eget ansvar borde förutom de konkreta
handlingarna också omfatta ansvar för innehållet
i undervisningen. Att lärarna på skolan ovan inte
tolkat begreppet så, kan naturligtvis ha sin förklaring i att nya begrepp inte sällan introduceras i
svenska läro- och kursplaner utan att lärarna ges
någon ledning om hur man kan tolka de nya begreppen. Gudrun Balke säger angående genomförande av nya läroplaner i Sverige:
I och med att en ny läroplan, som bygger på de senaste forskningsrönen, publiceras tycks det som man tar
för givet att lärarna kommer att läsa, tolka och applicera det nya i sin undervisning utan någon egentlig hjälp. Detta innebär att de för det första själva
skall ha en språksyn som är annorlunda än den de
fick under sin utbildning, för det andra att de skall
känna till den forskning och de forskningsresultat
som ligger bakom det nya i läroplanen och för det
tredje att de kan överföra dessa till en faktisk undervisning. Det är ingen lätt uppgift (Balke 1990).

Inskolning svårt men nödvändigt
Att göra eleverna reellt ansvariga för sin egen inlärning är inte en enkel process; tvärtom tar det
ofta lång tid och mycket möda. Från början tycker
inte alltid eleverna att det är en bra idé att de ska
ta ansvar för sådant som de är vana vid att läraren
ska bestämma. Ett elevplanerat arbete innebär
också stora förändringar i lärarrollen. Att se elever som kompetenta att ta ansvar för sitt eget lärande innebär att man som lärare måste dela med sig
av det övergripande ansvaret i klassrummet. När
det gäller planering kring vad eleverna behöver
arbeta med och hur det ska ske blir läraren mer
en handledare än ”den som bestämmer”. Däremot
är läraren fortfarande ämnesexperten. I ämnet har
ju läraren den kunskap eleverna saknar. Det är inte
alltid helt lätt att som lärare skilja sina olika roller
åt – och arbeta utifrån dem. Därför är det ofta en
god strategi för både lärare och elever att inskolningen till ett nytt förhållningssätt sker stegvis.
I mina klasser på ”högstadiet” har jag ofta ägnat hela det första året åt att skola in eleverna i ett
allt större eget ansvar. Eleverna arbetar omväxlande med perioder i läroboken och mer fria perioder samtidigt som de aktivt prövar olika redskap
och verktyg som de kommer att behöva i sitt fortsatta engelskarbete. Det kan handla om att pröva
olika sätt att arbeta med ordinlärning, eller med
nya texter eller böcker man läst, eller olika sätt att
arbeta med mer formella färdigheter som t.ex. stavning eller grammatik. Men det innebär också en
gradvis inskolning i att planera mindre eller större arbetsområden liksom att sätta upp mål för vad
som ska åstadkommas under dessa områden. När
eleverna arbetar aktivt med olika modeller för att
lära sig språk och sedan ges tid att reflektera kring
dessa, ökar också deras medvetenhet om hur de
fungerar som språkinlärare. De utvecklar helt enkelt olika strategier för att lära sig. Att veta något
om vilka inlärningsstrategier som fungerar bra för
att inlärningen ska ske så effektivt som möjligt är
en nyttig kunskap som de tar med sig när de planerar sitt arbete (se vidare Tholin 1992).
Efter ungefär ett år ges eleverna ett mer övergripande ansvar för sin inlärning, men inte heller
då får de bestämma hur eller när de vill arbeta.
Eleverna har vid det laget blivit vana vid de ramar
kring planering, utvärdering, läxor osv som styr
arbetet och inom dessa ramar har de stor frihet
att lägga upp sin engelskinlärning så som de själva
önskar. Genom att kontinuerligt pröva olika sätt
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att arbeta och genom att vid planering och utvärdering ställa frågor som ”What do I expect to
learn?” och ”What did I learn?” tränas eleverna
att se inlärningen som det mest centrala under
lektionerna. När eleverna själva planerar sin inlärning ska de vid starten av ett nytt område besvara några övergripande frågor varav den första
lyder ”What would I like to get better at during
this period?”. Språklektionernas huvudsyfte måste alltid vara språkinlärning, det är självklart, men
för eleverna är det nödvändigt att ständigt upprepa denna truism. Naturligtvis är det viktigt att
eleverna tycker att det är roligt och lustfyllt att lära
sig språk men huvudsyftet kan aldrig vara att det
”är roligt” utan att de lär sig.

Förhandling om mål och medel
Att arbeta elevplanerat innebär alltså inte att
eleverna själva kan bestämma allt. Tvärtom innebär arbetssättet att elev och lärare tillsammans
bestämmer vem som gör vad. I varje klassrum finns
en rollfördelning mellan lärare och elev, men för
att eleven ska bli medveten om vilka krav och förväntningar som ställs på honom eller henne måste dessa synliggöras. Det är också nödvändigt att
kraven innebär något mer än att ta med sig pennan
och räcka upp handen. För att eleverna ska engagera sig i sin språkinlärning måste de ges ett verkligt
inflytande över vad som sker under lektionerna.
Den förhandling som kontinuerligt äger rum
mellan elev och lärare om ansvar och förväntningar gör att rollerna i klassrummet blir tydliga för
alla. Förhandlingen är mycket klargörande för läraren som tvingas tänka igenom vilka delar av det
traditionella läraransvaret man är beredd att dela
med sig av till sina elever. Men den är lika viktigt
för eleverna som inte alltid är vana vid att ta eget
ansvar för sin inlärning utan anser att läraren borde väl ”göra sitt jobb” (se t.ex. Eriksson & Tholin
1997, Rebenius 1998, Dam 2000).
I mitt klassrum bestämmer vi mycket tidigt olika ”ramar” för undervisningen, t.ex. hur elevernas planering ska gå till, hur de ska dokumentera
sitt arbete i form av dagböcker och portföljer, hur
redovisning och utvärdering ska ske samt regler
för hemuppgifter. Dessa ramar skriver vi upp på
blädderblocksblad som sätts upp på klassrumsväggen. På så sätt får eleverna på ett konkret sätt struktur och stadga i sitt arbete. Genom att eleverna i
par eller mindre grupper själva är med och plane216

rar vad som ska göras under lektionerna får de
också sammanhang i lektionernas innehåll. Det
är elevgruppen som formulerar den övergripande fråga som lektionen ska behandla och bestämmer hur den ska söka svar på frågan. I ett traditionellt klassrum har läraren naturligtvis också en
plan och en struktur för arbetet men denna plan
är inte alltid synlig för eleverna. För vissa elever
kommer därför språkundervisningen att bli en rad
aktiviteter mellan vilka de inte ser eller förstår sammanhanget. Ulf Teleman (1991) talar i huvudsak
om ämnet svenska, men orden gäller förmodligen
i minst lika hög grad för språkundervisningen:
Särskilt i humanistiska ämnen hålls många innehållsmässigt svävande lektioner där varken läraren
eller eleverna vet vad det hela går ut på. Lektionen
bygger inte på en basal fråga, som alla är medvetna
om vid lektionens början och som lektionen kommer
att ge svar på, sedan successivt en rad delproblem
har avklarats. I stället associerar lärare (och elever)
fritt inom ett vagt tema, och efteråt är det ingen som
vet vad som förevarit. Alla ser ut invärtes som de
gjorde innan, kanske bara lite mer förvirrade och
trötta.
Andra lärare är minutiösa planerare som visserligen
har ordning på varenda minut men som inte strävar
efter att svara på några frågor utan bara på ett mönstergillt sätt vill marschera igenom en varierad meny
av innehållsmässiga snuttar, ungefär som ett nyhetsprogram på TV (s. 47f).

Elever som behöver extra stöd och
struktur i sitt arbete
Min erfarenhet är att spridningen i engelskklasserna blir allt större för varje år som går. Jag tillhör inte dem som menar att elevernas kunskaper
ständigt försämras. Tvärtom tror jag att orsaken
till att spridningen ökar står att finna i att de duktigaste eleverna blir allt bättre. Vissa elever kommer till ”högstadiet” med imponerande kunskaper i engelska, bättre än vad tidigare generationer
visade upp. Detta är ytterligare en anledning till
att göra eleverna medansvariga. Att bedriva en
undervisning som befinner sig ”mitt i klassen” är
näst intill omöjligt, eleverna måste få arbeta med
olika saker, olika mål, olika ambitionsnivå. För
oavsett hur duktiga vissa elever kan bli kvarstår att
andra elever har mycket stora svårigheter att lära
sig främmande språk.

Målet att eleven ska kunna planera och genomföra sitt arbete samt kunna dra slutsatser av det
omfattar alltså i de nya kursplanerna alla elever.
Det är då rimligt att fråga sig om det är möjligt att
låta de allra svagaste eleverna arbeta med elevplanerad engelska. Jag tror att det är möjligt, jag tror
till och med att många av dessa elever har mycket
att tjäna på ett elevplanerat arbetssätt. Åtminstone på det sätt som de flesta lärare jag känner till
konkretiserar arbetssättet i sina klasser
”Svaga” elever har ofta ett extra stort behov av
en tydlig struktur för att få arbetet att fungera. Som
jag tidigare nämnt innebär ett elevplanerat arbete just detta. Eleverna har mycket tydliga ramar
för sitt arbete genom de regler som finns på blädderblocksblad i klassrummet. Det ger struktur åt
arbetet. Dessutom är rollfördelningen i klassrummet tydlig. Eleverna vet genom de förhandlingar
som förts vilka förväntningar de har på sig och
vilket ansvar de förväntas ta, samtidigt som rollfördelningen inte bara innebär att förväntningar
och ansvar läggs på dem. De vet också vad klassen
gemensamt ansvarar för och vilka förväntningar
de kan ha på sin lärare. Eleverna kan naturligtvis
också förvänta sig hjälp och stöd av sin lärare och
sina kamrater (se Dam 2000).
Ett elevplanerat arbetssätt innebär att arbetet
naturligt anpassas till varje individ i klassrummet.
Det kan innebära att elever som har svårt att välja
olika sätt att t.ex. arbeta med en text från början
bara ges två eller tre alternativ att välja mellan.
Elever som har stora skrivsvårigheter kan ibland
få spela in somligt på band som andra i klassen
skriver. Andra elever har svårt att göra en plan som
sträcker sig flera veckor fram i tiden och de får då
hjälp med sin planering. Antingen får de en planering som redan från början innehåller ett antal
aktiviteter som jag som lärare lagt in, vilket innebär att de själva bara ska planera en del av tiden,
eller så får de planera kortare pass, ibland bara en
lektion i taget.
Exemplen ovan kan göras fler. Arbetssätten
måste hela tiden anpassas till de elever som finns i
klassrummet och vilka speciella behov de har. Att
ta eget ansvar för sitt lärande kan aldrig betyda att
eleverna får ordna upp problem bäst de kan och
att läraren abdikerar från sin roll som vuxen och
handledare i klassrummet.
”Håller du på med sån där elevplanerad engelska fortfarande?” Frågan fick mig i alla fall att stanna upp ett tag och tänka. I tretton år har jag arbetat med att utveckla detta förhållningssätt till

klassrumspraktik. Det ser delvis annorlunda ut i
varje ny klass men samtidigt finns det också en utvecklingslinje. I mitt fall har inspirationen att utveckla och gå vidare, inser jag, många gånger kommit från mitt andra undervisningsämne, svenska.
Det har ofta visat sig fruktbart att använda idéer
från svenskan i engelskundervisningen anpassade
till språknivån. Att svenskan bidragit till så många
konkreta idéer kan ha sin förklaring i att dessa
mycket tydligt betonar att språkets innehåll alltid
är överordnat formen. ”Take care of the substance, then the language will take care of itself”. Så
drastiskt uttrycker sig H.H. Stern (1983). Jag tror
inte att språk utvecklas helt av sig självt men dock
att ett intressant innehåll förmodligen är den bästa draghjälpen för att elevernas språk ska utvecklas formellt.

Skrivprocessen
I elevernas skrivande blir kanske tudelningen form
– innehåll som allra tydligast. För svensklärare har
det alltid varit naturligt att arbeta både med elevens innehåll och form medan det i språkundervisningen ibland funnits en ensidig betoning på
formen. Men naturligtvis är det viktigt att eleverna arbetar med båda sidor av skrivandet också i
främmande språk. Ett sätt att möjliggöra det är att
betrakta och arbeta med skrivandet som en process. Att återvända till sin text gång på gång för
att göra förbättringar och förändringar är viktigt
för att få ett intressant innehåll, men det har den
ytterligare fördelen att eleverna flera gånger kan
läsa och fundera på om språket fungerar. Arbetet
med processkrivande har därför visat sig vara mycket fruktbart i engelskundervisningen. Det blir ett
redskap för elevernas skrivande som vi först prövar tillsammans i klassen och som eleverna sedan
kan använda i sina grupper. Samtidigt gör det
eleverna mer medvetna och reflekterande både
om sitt eget och andras skrivande.
Mycket kortfattat innebär ett processorienterat
skrivande i skolan att eleverna vänjs vid att se på
skrivandet som en fortlöpande process med flera
olika steg under vilka eleverna ska reflektera, ändra, bearbeta för att få den slutliga produkten så
bra som möjligt. De börjar med en urvalsfas då de
samlar material, och de bestämmer här också vilken typ av text de tänker skriva, den tänkta mottagaren osv. Därefter görs en skiss till texten. Den
skrivs i ett första utkast och skribenten får feed217

back, främst på innehållet, av sin responsgrupp.
Eleven skriver ett nytt utkast, får ånyo feedback
från sin responsgrupp, denna gång både på språk
och innehåll. Slutligen skrivs texten ut i en slutversion som på något sätt ”publiceras”. Metoden
beskrivs hos flera författare (se t.ex. Björk 1988,
Strömqvist 1993, Brodow 1996)* dock med vissa
mindre skillnader. Detta sätt att arbeta med skrivandet har fördelen att det liknar ett ”naturligt”
skrivande, alltså i den form som t.ex. författare
arbetar med sina texter.
Min erfarenhet är att processkrivandet är en
ännu större hjälp för mina elever i engelska än i
svenska. Det är viktigt att eleverna får klart för sig
att skrivande också i engelska i första hand handlar om att kommunicera. Innehållet måste vara
överordnat stavning och grammatik, men genom
att eleverna arbetar processinriktat med skrivandet kommer också språkriktighetsträningen in i
sitt naturliga sammanhang, som en hjälp för att
göra innehållet begripligt. I sin responsgrupp får
eleven påpekat att ett ord är felstavat, att det saknas ett –s osv. Många tycker till att börja med att
det är svårt att ge respons på kamraternas texter
och till sin hjälp får de därför vid de första tillfällena två ”checklistor” på saker de ska kommentera. En lista behandlar innehållsmässiga aspekter,
t.ex. om inledning och avslutning fungerar, om
berättelsen svarar på frågorna När? Var? Hur?, om
miljö- och personbeskrivningar finns med? Den
andra listan behandlar språkliga aspekter: är orden rättstavade, är allt skrivet i samma tempus, har
verben blivit rätt, finns t.ex. –s resp. –ed med?
Detta innebär också att eleverna tar ett större
ansvar och känner sig alltmer delaktiga i kamraternas skrivande. När eleverna blivit vana att arbeta i reponsgrupper kommer de att fråga varandra
till råds både när det gäller innehåll och form vid
alla typer av skrivande. På så sätt kommer eleverna att bli alltmer medvetna om hur språket fungerar vilket alltid är ett mål för språkundervisningen. Allra bäst fungerar inlärningen när eleverna
själva frågar efter denna kunskap (se t.ex. Tornberg 1998).
En svårighet för många språklärare är hur mycket man ska ”rätta” i det eleverna skrivit. Det allra
bästa är att få tid och möjlighet att ”praträtta” tillsammans med eleven men i dagens allt större klasser finns den tiden sällan. Ofta känns det som bortkastad tid och möda att noga gå igenom en text
och markera alla felaktigheter och föreslå förbättringar som eleven på sin höjd ögnar igenom. Att
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rätta ”allt” är ibland motiverat t.ex. om eleverna
ber om hjälp med en poster som ska publiceras i
en utställning eller när de skriver regler till ett spel
som ska användas av andra elever, men för andra
typer av skrivande kan man bruka andra sätt att
rätta. Genom ett processorienterat skrivande har
eleven arbetat sig igenom sin text flera gånger och
fått hjälp av kamrater med förändringar och förbättringar. Ofta finns det kvar några frågor som
eleven vill ha svar på. Det är då en god idé att läraren låter eleverna formulera dessa frågor och istället för att ägna sig åt traditionell rättning försöka besvara de frågor eleverna har. Det kan handla
om allt från förslag till att få inledningen på berättelsen bättre till att få hjälp med språkliga frågor.
Häromåret skrev en elev som jag betraktade som
duktig i engelska ”Could you please explain the
difference between was and were. I always get it
right but I never understand why”. Den typen av
fråga är inte ovanlig – på ”högstadiet” finns det
många elever som genom att de fått ett stort inflöde i engelska hör vad som ”låter bra” men nu vill
de ha förklaringar och regler till varför. Då blir
grammatikundervisning nyttig och motiverad genom att den utgår från elevens behov. Ett annat
sätt att ”rätta” elevtexter är att de stryker under
passager i sina texter som de funderar kring. Går
det att säga så här? Är detta rätt? Det innebär en
avsevärt minskad arbetsbörda för mig som lärare
samtidigt som jag vet att eleverna är intresserade
av att ta till sig mina kommentarer. Att arbeta på
detta sätt hindrar inte att man också kan påpeka
för eleven något eller några typiska fel som han/
hon kanske borde arbeta mer med.

Portföljen
Vilka är de viktigaste ramarna att bygga upp med
eleverna för att ett elevplanerat arbetssätt ska fungera? Enligt min erfarenhet handlar det om tre saker: för det första att eleverna strukturerar sitt arbete genom att göra en plan för det, för det andra
att de dokumenterar vad de har gjort, vilket kan
ske genom att kontinuerligt skriva dagbok, och för
det tredje att de reflekterar kring sin inlärning
grnom någon form av utvärdering. Detta är tre
aspekter som var för sig tar tid och kräver tydlig
struktur för att eleverna ska arbeta medvetet med
dem. I mina klasser har en språkportfölj fungerat
väl för att organisera arbetet. Genom att samla allt
eleverna producerar såväl planeringar, dagböck-

er, färdiga arbeten som utvärderingar på ett ställe
blir det lättare för eleverna att se den helhet som
behövs om de ska kunna reflektera över hur de
fungerar som språkinlärare och dra slutsatser som
används för den vidare planeringen (se t.ex Taube 1997, Ellmin 1999, Stenberg 2000, Cole et al
2000)*.
Eleverna arbetar kontinuerligt med sina språkportföljer. När de startar ett nytt arbete börjar de
alltid med att, tyst för sig själva, skriva ner vad de
vill bli bättre på eller vad de vill öva mer på under
den nya perioden. Med utgångspunkt i sina svar
kommer de sedan att bilda grupper tillsammans
med elever som vill lära sig ungefär samma sak.
Det första gruppen gör är att arbeta med Goal setting. De funderar på vad de har för mål med det
nya arbetet, vilka hinder som kan finnas för att nå
det uppsatta målet, hur de kan komma runt/över
dessa hinder och hur de ska redovisa sitt arbete.
Efter att jag diskuterat igenom målen med gruppen och vi tillsammans godkänt dem hamnar denna Goal setting i portföljen liksom den mer detaljerade plan för arbetet som de sedan gör. Där
strukturerar de arbetet med hjälp av frågor som
Hur lång tid ska det ta? Vad ska vi göra i skolan?
Vad ska vi göra hemma som läxa? Vi går då också
igenom vad som händer under de kommande
veckorna som bryter det vanliga schemat, idrottsoch temadagar, skrivningar osv. Under tiden de
arbetar hamnar allt de producerar i portföljen,
dagboksanteckningar, skrivuppgifter, arbetsuppgifter, gloslistor osv. De använder alltså portföljen som
en ”arbetsportfölj”.
Eleverna har i sin portfölj också ett kassettband
där de spelar in exempel på sin muntliga produktion. För det mesta sker detta hemma som en läxa.
Bland de regler som finns för arbetet i engelska
ingår att de vid minst ett par tillfällen per termin
ska göra bandinspelningar som läxa. Det handlar
då oftast om muntlig produktion. Minst lika intressant är naturligtvis att lyssna på elevernas muntliga interaktion. Det händer att elever som läxa
spelar in sig i par eller smågrupper, men på en
skola där många elever bor en bit bort från centralorten är detta för det mesta omöjligt. I stället
får de spela in exempel på interaktion under lektionerna. De kassettband som eleverna börjar spela
in i sjuan räcker ibland över hela ”högstadiet” och
blir ett konkret bevis på att eleverna utvecklar sin
muntliga färdighet under tre år, något som annars
kan vara svårt för dem att känna. Alltfler elever
har också inkluderat en datadiskett i sin portfölj,
* Jämför June Milianders artikel s 235
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för vissa elever är disketten det enda de lämnar in
i sin portfölj. Med hjälp av den kan de lätt fortsätta sitt skolarbete hemma, de kan lägga in bilder,
animationer, ljudfiler etc. Ibland är det faktiskt lite
av en tävling för eleverna att kontrollera vilka filer
jag klarar av att öppna och det tvingar verkligen
mig att utveckla min kompetens vid datorn.
Under arbetets gång sparar eleverna allt som
de producerar. Det är först när ett arbetsområde
är avslutat och eleverna ska visa upp sina resultat
som de gör ett urval i sin portfölj och den blir en
”uppvisningsportfölj”. I samband med det skriver
de också en motivering till vad som finns med i
portföljen enligt följande:
”What did I put in my portfolio?” ”Why did I
put it there?”
Här måste alltså varje elev fundera på vad han/
hon har gjort under de senaste veckornas engelskarbete och vad de är stolta över i sitt arbete som
de vill visa upp.
Vad kan de lägga ner i sina portföljer? De lägger naturligtvis alltid ner sin Goal setting, sin planering och sin utvärdering av det arbete de har
gjort, liksom för det mesta sin dagbok över arbetet. Vad som därutöver finns med varierar mellan
eleverna, men ganska ofta lägger de ner exempel
på sitt skrivarbete, t.ex. ett utkast och den färdiga
produkten. Har de under perioden arbetat intensiv med processkrivande märks detta i deras portfölj genom att det finns mer fylliga exempel. Har
de arbetat med fakta kring t.ex. ett land vill de
ofta lägga ner sin presentation av landet. Har talande varit i fokus finns kassettbandet med. I portföljen ligger också t.ex. betygskriterier och olika
former av självvärderingar som de gjort, liksom en
version av det Europeiska språkpasset. Språkpasset är en del i den europeiska språkportfölj som
håller på att utformas**. Inläraren får där själv skaffa sig språklig förmåga.
Ett ”problem” är att ambitiösa elever ibland har
svårt att begränsa sig, de vill lägga ner allt sin portfölj. Det är svårt att säga till dessa elever att de inte
får lägga ner så många saker. I stället får de lägga
med en ”prioriteringslista”. Om jag har ont om
tid och bara hinner gå igenom fem saker från deras portfölj, vad är allra viktigast att jag tittar på?
Om jag har lite mer tid och hinner ytterligare fem
saker vilka ska jag då välja? o.s.v. Genom att svara
på dessa frågor får de ytterligare tillfälle att reflektera kring sitt arbete och sin inlärning.
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Boksamtal
En viktig komponent i engelskundervisningen är
att få eleverna att läsa mycket engelsk text. Från
början läser de ”easy readers”, sedan ungdomsböcker, och mot slutet av grundskoletiden läser
många enklare ”vuxenromaner”. Litteraturläsning
i språkundervisningen kan naturligtvis ha som sitt
enda syfte att utveckla elevernas ordförråd och
språkfärdighet, men nog finns det anledning att
se litteraturläsning, också av enkla böcker, som ett
tillfälle till diskussion och åsiktsutbyte? Att lära sig
beskriva, förklara och argumentera och att dessutom lyssna när andra beskriver, förklara och argumenterar kan då vara ytterligare ett syfte med
läsningen. Samtidigt tror jag att läsning av litteratur och diskussioner runt det lästa utvecklar oss
som människor.
Jag har ofta klasser i både svenska och engelska
och brukar då i svenska tidigt introducera boksamtal där vi tillsammans samtalar kring litterära texter. Naturligtvis kan man också introducera boksamtal i engelska men i mina klasser har resultatet
ofta blivit bättre när eleverna tidigare har erfarenhet av dem från svenskan. Jag har funnit mycket
inspiration i Aidan Chambers böcker och föreläsningar*. Precis som han anser jag att det är viktigt
att alla kommer väl förberedda till ett boksamtal.
De första gångerna eleverna har boksamtal, i svenska såväl som engelska, har de därför läst en gemensam bok. På så sätt får alla elever en uppfattning om hur ett boksamtal går till innan de själva
har det i mindre grupper. På så vis kommer boksamtalen att bli ytterligare ett av de redskap som
eleverna får med sig till sitt elevplanerad arbete.
Eleverna ges som en del av sitt förberedelsearbete
alltid en skrivuppgift i anslutning till sitt läsande.
De kan få dela upp ett papper i tre fält och under
”+” skriva upp sådant som de gillar eller tycker är
bra med boken. Under ”–” skriver de sådant som
de ogillar eller tycker är dåligt, och under ”?” sådant som de inte förstår eller undrar om. En annan gång får de skriva upp citat ur boken som de
av olika anledningar fastnar för, en tredje gång
skriver de upp något de lärt sig av boken, något
de fann överraskande, något de undrade över etc.
Sätten att inleda samtalen är många, men det viktigaste är att eleverna noga har tänkt igenom det
de läst. För att ett boksamtal ska fungera tillfredsställande kan knappast fler än tio elever delta i
det, vilket innebär att jag kan få genomföra samtal kring samma bok tre gånger. Men eftersom det
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är elevernas tankar och idéer som styr samtalet blir
de ändå inte samma samtal.
Det är viktigt att påpeka för eleverna att det är
ett samtal mellan dem, inte en utfrågning av mig
huruvida de läst boken (om någon elev inte har
gjort det märks det tydligt ändå). Samtalet börjar
alltid med att eleverna får berätta vad de tyckte
om resp. inte tyckte om i boken innan de går vidare och diskuterar saker som undrat över eller inte
förstått. Slutligen försöker vi se strukturer och
mönster i boken, kanske också i jämförelse med
annat vi läst.
Eleverna måste ges tid att utveckla sina tankar
och funderingar runt boken. Boksamtalen får därför ta tid, åtminstone de första gångerna. I fortsättningen kommer de att göra det av sig självt.
Det är inte alla elever som vill, kan eller orkar sitta
ner och föra ett samtal om en bok. De vill att det
ska gå snabbt och de vill ha resultat, alltså att jag
berättar vad som var ”rätt” och vad som var ”fel” i
deras funderingar. Dessa elever behöver bättre än
andra få insikt i att man kan diskutera, resonera,
argumentera om något man läst utan att det finns
facit.
Aidan Chambers menar att läraren ska undvika att ställa frågor som börjar med ”Why...” eftersom det då alltid blir ett förhör. Och det kan ligga
något i att ett alltför flitigt användande av Varför?
kan verka hämmande. Det är inte alltid som man
kan eller vill motivera varje synpunkt man ger uttryck för. Mer fruktbart är det ofta att i stället be
eleven utveckla eller berätta mer med frågor som
”What do you mean…” ”Could you explain that a
bit more...” ”What makes you think…”
Efter att vi haft några gemensamma boksamtal
kan eleverna i sina grupper föra egna. Ibland finns
jag med, men då som åhörare eftersom jag inte
läst samma bok som eleverna i gruppen. Detta sätt
att arbeta med litterära texter behöver naturligtvis inte inskränkas till enbart böcker. När eleverna läser dikter är enligt min erfarenhet någon
form av gemensam diskussion nödvändig. De allra flesta elever får större utbyte av dikter om de
kan resonera med andra elever kring hur de uppfattat dem.
Boksamtalet är alltså inget bokförhör. Vill man
att eleverna ska redovisa att de har läst sin bok får
man ta till andra sätt, åtminstone när man själv
inte deltar i samtalet. Jag har under åren använt
ett stort antal sätt att redovisa böcker och de finns
samlade på blädderblocksblad liksom idéer om
hur man kan arbeta för att lära sig ord och hur

man kan behandla en text. Eleverna är ofta mycket kreativa och vidareutvecklar inte sällan de idéer de fått. De kan göra en reklamkampanj för boken, dramatisera en del av den, göra en dockteater,
skriva brev till författaren, göra collage, serieteckningar, illustrationer eller en mobil. Bokredovisningar kan ju gärna vara roliga och kreativa samtidigt som det ger läraren en svar på frågan: Har
eleven läst boken? (se vidare Chambers 1993, Lundahl 1998).

IKT
Hur kommer datoranvändning och informationsoch kommunikationsteknik, IKT, in i mitt klassrum? Precis som i andra språkklassrum kanske
datorn tidigare mest användes som en avancerad
skrivmaskin, och fortfarande kan den fylla en sådan funktion. När eleverna arbetar med processskrivande är datorn till stor hjälp. Att arbeta om
sin text många gånger blir lättare om den finns
sparad på en diskett så att man inte behöver skriva om hela texten för hand. Med hjälp av ett enkelt rättstavningsprogram kan en del fel undvikas,
även om datorn varken kan skilja mellan where och
were eller witch och which. Efterhand lär sig eleverna också möjligheten att hitta synonymer med
hjälp av datorn. Alltfler elever har tillgång till datorer hemma och de kan då med hjälp av en diskett arbeta vidare med sin text som en hemuppgift.
I ett elevplanerat arbetssätt där eleven själv ställer frågorna och söker svaren finns det också stora fördelar med att ha tillgång till Internet. Det är
inte möjligt att i skolan ha tillgång till böcker eller
tidskrifter i alla områden som intresserar eleverna. Många elever har dock en övertro på vad de
kan hitta på nätet och vill gärna börja vid datorn
och ganska planlöst söka kring enorma begrepp
som ”Australia” eller ”Hollywood”. Resultatet blir
ett mycket stort antal träffar, de flesta utan relevans för deras frågor, andra på ett språk som är
för svårt. Om eleverna inte redan har den kunskapen är det nödvändigt att de får en grundläggande undervisning i hur man t.ex. använder olika
sökmotorer för att avgränsa sina sökningar. Även
elever som säger sig arbeta mycket med datorer
hemma är ibland förvånansvärt främmande inför
sådant som inte ligger inom det egna intresseområdet. Men eleverna behöver också få hjälp med
hur man kritiskt granskar det som finns att hitta
* Se vidare Ulla Brodows artikel s 122

på nätet. Skolverket har just startat ett projekt ”Kolla källan” (www.skolverket.se/skolnet/kolla/) som
ger god hjälp till läraren. Ett annat sätt är att låta
eleverna i första hand använda sig av länkar som
riktar sig till ungdomar. Det finns sökmotorer som
kan hjälpa till men också länkskafferier som är till
god hjälp. Ett av de bästa jag funnit har det danska Utbildningsdepartementet byggt upp. Under
adress www.infoguide.dk hittar man det.
När eleverna arbetar med olika former av faktaprojekt är det alltid till stor nytta att de först skriver ner vad de redan vet om sitt ämne, sedan formulerar de frågor som de vill ha svar på och först
därefter funderar på hur de ska finna svaret på
sina frågor. Detta sätt att arbeta blir än viktigare
när de söker information på nätet. Det blir dessutom ett första tillfälle att avgränsa sin sökning.
Men det kan också innebära att de bestämmer sig
för att söka sina fakta på annat håll. Trots att Internet ger stora möjligheter att hitta information
får man inte glömma att det ibland går lättare att
hitta samma sak i en bok eller i en tidning. Den
grund eleverna har genom att de prövat olika sätt
att arbeta med ordinlärning, med textbehandling
och med ”arbetsuppgifter” kommer nu också väl
till pass. Det ger dem olika alternativa möjligheter att bearbeta de texter de hittat. Ibland visar
annars eleverna en stor glädje över att hittat något på Internet, men har inga idéer om vad de ska
göra med materialet. Tyvärr ser man ibland på
skolor elevarbeten som nästan helt är kopierade
från nätet. Till vilken nytta?
Många lärare, åtminstone på min skola, är motståndare till att låta eleverna använda datorerna
till att ”chatta” på lektionstid. Jag kan väl förstå
deras argument, men i språkundervisning ställer
det sig annorlunda. Om eleverna chattar med en
person från ett annat land och då använder engelska är det ju ett utmärkt sätt att nyttja sitt språk.
På detta sätt kan eleven naturligtvis lära sig mycket om det andra landet, men framför allt blir det
en träning i ett interaktivt skrivande. Skrivande har
tidigare främst betraktats som en produktiv färdighet men i dessa dagar har genom datorn ett interaktivt skrivande utvecklas. Det är svårt att ge eleverna autentiska tillfällen att öva interaktivt skrivande
på andra sätt än genom att chatta och möjligen
genom att använda mail*. Och enligt kursplanen
är det en färdighet som ska utvecklas i engelska:
Ett centralt inslag vid all språklig kommunikation är
att växelvis kunna fungera som lyssnare och talare,
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alternativt läsare och skrivare. Bedömningen av sådana interaktiva färdigheter skall inriktas på förmågan att inleda, bidra till att utveckla och avsluta ett
samtal eller en skriftväxling (Skolverket 2000, s 64).

Språkval engelska
I och med införandet av Lpo 94 fick grundskolan
en ny undervisningsgruppering i det svensk-engelska tillvalet. Jag har under de senaste åren undervisat sådana grupper, en delvis ny upplevelse
även om grupperna ibland leder tankarna till allmän kurs i engelska. Enligt Sörensen (2000) kan
man hitta tre grupper elever i det svensk-engelska
tillvalet; elever som är mycket svaga som inte har
eller riskerar att inte få betyg i svenska och/eller
engelska, elever som inte ”orkar” läsa ytterligare
ett främmande språk, som inte vill ha läxor, prov
och betyg, och slutligen taktiska elever som valt
svensk-engelska för att på så sätt få högre betyg i
ämnena. På min skola är det främst de två första
grupperna som väljer bort att läsa ett ytterligare
språk. På det svensk-engelska språkvalet kan man
ha olika synpunkter. Det kan synas märkligt, anser
jag, att samla alla svaga elever i ett ämne som officiellt ”inte finns”, vare sig i kursplan eller betygskriterier. Men oavsett ämnets status så finns förvisso eleverna och dessa grupper, som i mitt fall
nästan uteslutande bestått av pojkar, innebär en
större utmaning än de flesta andra klasser.
Det handlar om elever som nästan alltid tycker
språkundervisning är svårt och tråkigt och som bär
med sig tidigare misslyckande från att lära sig främmande språk. I dessa grupper är det svårt att omedelbart försöka introducera ett elevplanerat arbetssätt. Det är elever som kräver mycket struktur för
att arbetet ska fungera och som dessutom mycket
konkret behöver bevis på att de kan prestera något i engelska. I mina grupper arbetar jag mycket
med metoder som jag hämtat från undervisning
av elever med särskilda behov. Eleverna får i början av varje lektion en lista över saker som de ska
göra. Listan är från början mycket detaljerad och
innehåller korta moment, enkla men inte barnsliga, som eleverna kan klara av och känna stolthet
över. Efterhand innehåller listan uppgifter där
eleverna kan välja mellan olika aktiviteter och alternativen blir efterhand fler och fler. Alla lektioner i det svensk-engelska tillvalet är schemalagda i
en datasal, varför eleverna ofta får i uppgift att t.ex.
hitta information på nätet, att skicka mail till mig
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och efterhand att undersöka olika ungdomssajter
för att kunna göra olika bedömningar av dem.
Många av eleverna har stora problem med att
skriva engelska varför vi arbetar ganska intensivt
med skrivandet. Det handlar om skrivande på en
mycket enkel nivå. Främst skriver eleverna om sig
själva och sin närmaste omgivning. Med många
korta uppgifter, med en variant av processkrivande och med möjlighet att ”praträtta”, grupperna
är sällan mer än 18 elever, kan man få dem att
komma en bit på vägen med att skriva kort, enkelt
och begripligt.

Svårigheter och glädjeämnen
Hur skriver man om sin undervisning på ett sätt
så det inte framstår som om man hittat svaret på
alla frågor? Kanske genom att tydligt stryka under
att ett elevplanerat arbetssätt alls inte innebär en
problemfri tillvaro för mig som lärare. Det finns
delar i språkundervisningen som kan vara svåra
att integrera i ett elevplanerat arbete. Ett sådant
exempel är i mitt fall interkulturell förståelse.
Delvis kan detta höra ihop med min egen osäkerhet kring hur begreppet ska tolkas. Men rimligtvis
bör det handla om att lära mer om kultur, som ett
vitt begrepp, i den engelskspråkiga världen för att
med hjälp av denna kunskap kunna göra jämförelser med sin egen kultur och på så sätt skapa en
större förståelse för olika kulturer. Om eleverna
ges ett mycket stort eget ansvar för att planera, utvärdera och genomföra sitt arbete finns en risk att
vissa elever inte i någon större utsträckning väljer
att arbeta med sådant som bidrar till en interkulturell förståelse. För en del elever är det till och
med svårt att förstå varför de ska lära sig något alls
om den engelskspråkiga världen på engelsklektionerna. De betraktar så till den grad engelska som
ett lingua franca att det helt saknar geografisk bestämning. Andra elever vill ägna sig åt faktainhämtning som möjligtvis ökar deras allmänbildning
men knappast bidrar till någon ökad förståelse.
Här krävs ofta arbete i gemensamma teman för att
också dessa delar av kursplanen ska inkluderas.
Ett annat bekymmer som jag berört tidigare är
att det finns elever som inte tycker att elevplanering av undervisningen är en god idé. Det finns förmodligen inte något sätt att arbeta som gör att alla
elever alltid tycker att språkinlärning är roligt. Elevplanerad undervisning innebär inte att alla elever
lyckas med sin språkinlärning och en del ser då

arbetsformerna som en förklaring till detta. Det
finns elever som lyckas väl men som anser att de
skulle kunna lyckas ännu bättre om läraren säger
till dem vad de ska göra. Ibland är eleverna trötta
och vill inte alls reflektera och bli medvetna utan
försöker hitta genvägar för att bli klara med uppgifterna. Allt detta finns i klassrummet därför att
klasserna består av helt vanliga elever som inte förändras på något grundläggande sätt bara för att undervisningen organiseras annorlunda.
Men nog överväger de positiva aspekterna i ett
elevplanerat arbetssätt. Det ger överlägsna möjligheter att individualisera så att eleverna kan vara stolta över sitt arbete utan att jämföras med varandra,
man kommer närmre eleverna och deras tankar
och man får se eleverna släppa loss sin kreativitet.
Så ja, jag håller alltså på med ”sån där elevplanerad engelska” fortfarande och det kommer jag
nog att göra länge än. Men den kommer förhoppningsvis att se annorlunda ut i varje ny klass jag
undervisar. Ansträngningarna att få eleverna att
ta eget ansvar och reflektera över sin inlärning stannar inte av därför att det kommer nya didaktiska/
metodiska idéer. Tvärtom gäller det för lärare som
arbetar med elevplanering precis som för dem som
arbetar utifrån andra synsätt att alltid fundera
kring hur nya idéer kan integreras i undervisningspraktiken.
Det bästa sättet för att undvika att tro sig ha
svar på hur språkinlärning ska bedrivas är för min
del att själv undervisa. Jag har dessutom förmånen att på Högskolan i Borås undervisa lärarstuderande som kritiskt granskar mina idéer kring
språkundervisning vilket får mig att förklara, argumentera och reflektera. Det gäller också innehållet i denna artikel vilket jag är tacksam för.
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Integrating the teaching of language with the
teaching of content
John Nixon

This article deals with two related fields of language
teaching: content-based language learning, in
which the language teacher often works alone and
in which language study is paramount; and
language and content integrated learning (CLIL/
SPRINT), which usually involves some degree of
co-operation between different teachers and in
which the languages involved have equal status
with the content being taught. The distinction
between these two fields is not nearly as clear-cut
as this working definition implies, but it will do to
begin with.1
There are probably many language teachers in
Sweden who are familiar with the concept of
content-based language learning, and a good many
who use it on a regular basis when teaching. There
are far fewer language teachers involved with
language and content integrated learning
(perhaps less than 1000 in the whole country).
Consequently, in the following article I shall give
rather more space to the less familiar field.

You can’t teach language without
teaching content!
There will be a good many language teachers
whose first reaction to the title of this article is:
“But I already teach language with content. You
can’t teach language without teaching content!”
True enough. The language itself is a form of
content.
Furthermore, language does not exist of itself
or for itself; it exists in an atmosphere of
communication and reflection about all manner
of things which are not language. In so far as these
other things make an appearance in our teaching,
then, again, we all teach language with content.
But this article is about integrating the teaching
of language with the teaching of content, which
implies both a specific definition of content and a
systematic methodology.

Definitions
In the following pages, I shall use ‘content’ to mean
the matter of any school subject that is not a
language. Although I refer in examples principally
to the international foreign languages commonly
taught in Sweden, unqualified references to
‘language’ should be taken to mean any language,
including Swedish, and the many and various
mother tongues of our students. ‘Target language’,
where it appears, is the language we are aiming to
impart to our students. Finally, by ‘integration’ I
mean the planned, systematic meshing of language
teaching with the teaching of content.
Even within these parameters, it is probably true
to say that many language teachers in Sweden
today integrate their language teaching to some
degree with the teaching of content. The teaching
of literature is a classic example, while the use of
thematic projects such as ‘The Animals of
Australia’ or ‘La chanson Française’ has a relatively
long history. Increasingly, technological developments have made it possible to bring ‘real’ material
(including even real-time contacts with learners
in other countries) into our language lessons, and
this material too we have used extensively to
combine content with language study.

The communicative approach and
content and language integration
The prevailing philosophy behind language
teaching for the past 30 years and more is the
communicative approach. This argues that, as we
learn our first language in a communicative
context, it is most natural to learn other languages
in a similar way. A communicative teacher of
Spanish, for example, teaches principally through
the medium of Spanish and uses textbooks written
principally in Spanish. For such a teacher it is very
near to hand to incorporate various sorts of
content in Spanish into her teaching. If she works

Content and Language Integrated Learning is usually abbreviated to CLIL. The Swedish translation, språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning
abbreviates to a rather more friendly SPRINT. Where I use abbreviations I have chosen to combine the English and Swedish thus: CLIL/SPRINT.
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alone and, while using this content, acts principally
as a language teacher, then her pupils may be said
to follow a course of content-based language
learning.
In recent years, perhaps the most significant
policy in Swedish education has been the attempt
to increase the number of teachers choosing to
work in co-operation with one another to bridge
the barriers between different school subjects. This
development seems to be crystallising out into
three distinct forms: problem based learning,
learning portfolio, and language and content
integrated learning.
Of the three, I would argue that language and
content integrated learning is today the least
studied and least understood. Partly, this is because
it has developed on the initiative of individual
teachers in many different schools and contexts,
without institutionalised guidance and, in many
cases, without much reference to similar
developments elsewhere. It goes under very many
different names: the most familiar, perhaps, are
‘immersion’ or ‘bilingual’ education, although I
have so far counted more than ten other terms in
current use. In fact most of these experiments can
be described with fair accuracy as forms of language
and content integrated teaching and learning.
While the target language most commonly
involved in these integrative projects is English,
other languages are not ignored. In a recent
quantitative survey of CLIL/SPRINT in Sweden, I
discovered around 8 % of the projects counted
were using German, 6 % French and 5 % Spanish.
(Nixon, 2000)
If we return for a moment to our imagined
communicative teacher of Spanish. Suppose the
opportunity arises for her to work in co-operation
with a teacher of geography. They agree that, for
a period, the geography teacher will assist the
language teacher to use Spanish geography texts
in her language classes, and the language teacher
will assist her colleague to teach geography, using
the same or parallel texts, through the medium of
Spanish. In such a situation their pupils may be
said to participate in a form of language and
content integrated learning.
Depending on a number of factors (how
effectively their Spanish teacher has previously
accustomed them to content-based language
learning, how often she co-operates with the
geography teacher, how much time each teacher
is able to spend in the other teacher’s class etc.)
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the distinction, from the pupils’ point of view,
between content-based language learning and
language and content integrated learning may not
be very significant. From the language teacher’s
perspective, of course, the two will be quite distinct,
especially in terms of workload and methodology,
though clearly interconnected.

The language-with-content continuum
One way to appreciate the degree of interconnection of all language teaching which uses
content to some extent, is to picture it as a
continuum rather like the double headed arrow
in Figure 1. At one extreme of the continuum is
study of the target language as a subject, isolated
from content teaching, at the other is total
immersion. Language and content integrated
learning falls towards the immersion end of the
continuum while content-based language learning
falls towards the language-as-subject end, but, as
the shading on the arrow is intended to show, there
is no sharp border between the two methods.
Figure 1.
Content & language integrated
learning (CLIL/SPRINT)
Total
immersion

Content-based
language learning
Study of
target
language
as subject

The degree of interconnection and also the
complexity of the situation can be illustrated in a
different way by some of the responses to the 1999
survey. (Nixon 2000)
For instance, co-operation between at least two
teachers, while usual, is not essential for language
and content integration. No less than 27 schools
reported one lone teacher “co-operating with
herself” (as more than one described it). For
example, one teacher describes integrating the
teaching of English with the teaching of music,
another, the teaching of cookery with German.
The teachers in question hold dual qualifications
as language and subject teachers. In both these
cases – and in most of the other cases counted –
what is happening is clearly language and content
integration.

On the other hand, a co-operative effort
involving a language teacher and a subject teacher
does not necessarily lead to CLIL/SPRINT. The
1999 survey turned up three examples at upper
secondary level where a teacher of chemistry or
physics and a teacher of English work together with
the same English language texts. The texts are used
in the science classes and, some of the time, in the
English classes, but science teaching is conducted
entirely through the medium of Swedish. What
happens in the English classes when the texts are
used falls more under the heading of contentbased language study. In the science classes, the
methodology is problem based learning, and the
effect might be described as language enhanced
subject study.
The complexity of the situation does not end
here. At either end of the continuum in Figure 1
are two forms of language study which might be
supposed to be diametric opposites. They both are,
and are not.

Integration and the target language
as subject
Typically, language learning involves the study of
essential linguistic features such as grammar,
syntax, orthography, pronunciation, idiom, formal
and informal registers and so on. While it is usually
possible to illustrate all of these features by
reference to carefully chosen samples of contentbased material, it is not always appropriate to
integrate them with content study, if the content
is something other than the language itself.
Experiments and research (especially from
Canada), show that to concentrate on teaching
content through the medium a target language to
the exclusion of teaching the language as a subject,
may lead to ‘fossilisation’. The learners reach a
plateau level in their ability to use the structure of
the target language beyond which they do not
progress.
In other words, it is essential that study of the
language as a subject in its own right should
continue parallel with language and content
integration. See Figure 2.

Figure 2.
Content & language integrated
learning (CLIL/SPRINT)

Content-based
language learning
Study of
target
language
as subject

Total
immersion
Study of target language as subject
continues parallel with integration

Integration and immersion
The immersion end of the continuum raises other
considerations, especially the purpose of
integrating language with content.
The objective of a total immersion programme
is for learners to achieve a native-speaker
competence in two (sometimes more) languages.
In the Figures, I have located it at one extreme of
the content and language integration continuum
because, in order to have any hope of success,
immersion must involve the planned integration
of language teaching with the teaching of all school
subjects. Clearly, immersion is a form of language
and content integration.
Partly because of its objective and the extreme
degree of integration required, partly for other
reasons, total immersion is rare in Sweden. It is to
be found in its most developed form, perhaps, in
Canada or Luxembourg where it has existed for
more than 30 and more than 90 years respectively.
Within Sweden, total immersion education can
only really be said to take place in schools such as
those Swedish-Finnish schools where monolingual
Finnish speaking pupils receive a systematic
education which seeks to help them maintain and
develop their command of Finnish at the same
time as they learn and develop their Swedish and
participate in an education fully equivalent to their
contemporaries in Swedish medium schools.
Rare though it is in fact, the term ‘immersion’
has a very considerable currency in Sweden. There
are probably two reasons for this. The image which
the word conjures up – of learners bathing safely
and comfortably immersed in a language – is a
very attractive one. Also, many of the Swedish
teachers who, in the 1980s, were drawn to
experiment with integrating language and content
teaching, were inspired by the example of the
Canadian immersion programme.
Immersion succeeds in Canada for a whole raft
of reasons which it would be very difficult to
emulate in Sweden. To take a single example, the
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Canadian immersion programme requires all
teachers involved to be fully bilingual. Few Swedish
teachers – whether working with immersion or not
– come up to this standard.
But how many Swedish schools actually seek to
graduate pupils with a native-speaker competence
in two languages? Today, most Swedish schools
where ‘immersion’, ‘språkbad’, ‘språkdusch’ or
variants of the same are used, are better advised to
say they are pursuing a form of partial immersion
or, better, of language and content integration.

Integration, ‘bilingual education’ and
the mother tongue
As already mentioned, another common description used for language and content integrated
learning is ‘bilingual education’ or ‘tvåspråkig
undervisning’. There are serious problems with
using the word ‘bilingual’ in this context, as it tends
to mean rather too many different things to too
many different people. Some will interpret it as a
programme goal (to graduate fully bilingual
students), others as a description of the competence of the teachers (that they are bilingual), for
others it will conjure up a picture of mother tongue
maintenance teaching. Frequently, what the
schools who use it wish to emphasise is that Swedish
is not neglected in teaching and is used as a
medium of instruction alongside the target
language.
Swedish and other mother tongues
Swedish is the single national language of Sweden.
It is also the single mother tongue of more than
80 % of the learners currently involved in CLIL/
SPRINT, and regarded as one of two or more
mother tongues by another 14 %. It has a unique
position in the Swedish education system, and
especially so in most teaching in Sweden which
seeks to integrate language and content. It is
important for everyone concerned to be confident
that studying content through the medium of a
target language is not going to have a negative
impact on the learners’ command of Swedish
(whether or not it is their mother tongue). This is
especially important lower down the school system,
and at all levels where extensive programmes of
language and content integration involve more
than just two or three subjects, or more than a
limited number of hours of study.
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Sweden is also home to a large number of
people for whom Swedish is not their first
language, or not their only language. As the figures
in the previous paragraph indicate, roughly 14 %
of learners currently involved in some form of
language and content integrated education regard
another language alongside Swedish as a co-equal
mother tongue. Another 6% regard Swedish as a
foreign language. It is also important for these
learners that their various mother tongues are
taken into consideration when CLIL/SPRINT is
being planned.
It follows that, in any situation where language
and content are to be integrated, but especially
where extensive integration is planned, three or
four categories of teachers need to be involved:
teachers of the target language, subject teachers,
teachers of Swedish and, in situations where
numbers of learners have other mother tongues
than Swedish, teachers of these languages too.
Each category will have its own perspective on the
integration, and each perspective needs to be
taken into account.
As long as representatives of all these interest
groups are agreed about their joint responsibility
for the successful integration of language and
content, (and as long as the school management
also appreciates this and makes arrangements to
enable teachers representing all the groups to cooperate), then they will act together to protect the
interests of the learners and maintain and develop
their command of Swedish and other mother
tongues alongside that of the target language.
It is relevant that the general population of
teachers, as well as that portion of the population
currently engaged in CLIL/SPRINT, includes:
large numbers of target language teachers who are
also teachers of Swedish; many teachers of Swedish
and other mother tongues who hold qualifications
also to teach subjects of various sorts; and a small
but not insignificant number of subject teachers
with qualifications as target language teachers. It
is also relevant that most teachers of all sorts are
native speakers or bilingual speakers of Swedish.
Finally, it is relevant that most teachers involved
in integrative projects are very experienced, with
many years of practical teaching behind them. In
consequence, most teachers currently involved
with language and content integration make a
point of supporting Swedish and other mother
tongues.

Most of those teachers of Swedish with firsthand knowledge of CLIL/SPRINT consider the
possibility that learners’ Swedish will suffer to be
remote. (Nixon 2001)
Figure 3 presents a model of language and
content integration which shows Swedish
integrated alongside the target language.
Figure 3.
Content & language integrated
Content-based
learning (CLIL/SPRINT)
language learning
Involves borh target language & Swedish
Total
immersion

Study of target
language as
subject and study
of Swedish
as subject

Study of target language as subject, and study of
Swedish as subject continue parallel with integration

Swedish as target language
Incidentally, there is no reason why Swedish
should not be involved as a target language in an
integrative project. Although information about
such projects was not collected for my 1999
quantitative survey, some of the responses suggest
that both non-Swedish speakers and native
speakers of Swedish who have difficulties in using
the language are being offered Swedish and
content integrated learning. The few reports I have
seen of this form of integrative project have been
generally positive.

The appeal to language teachers
Some language teachers have always been able to
see the potential in language and content integration. The initiative for Sweden’s original CLIL/
SPRINT projects (Tom Åseskog’s experiment in
Göteborg in the early 1980s, and the projects at
Ebersteinska Gymnasiet in Norrköping and
Röllingby Gymnasium in Åkersberga later in the
decade) came from language teachers. They were
seeking to improve the interest and performance
in English of Technical Line students. (Åseskog
1982, Nixon & Rödahl 1996, Washburn 1997)
The 1999 quantitative survey showed that more
than half of the teachers working with language and
content integrated learning are qualified as teachers
of the various target languages. Admittedly, there
is a greater proportion of subject teachers involved
at upper secondary level, but this is hardly surprising

in view of the number of schools where 5 or more
school subjects are involved.
One of the purposes of this article is to present
the argument that language and content
integration is a project in which language teachers
have an important role to play, and much to gain.
Especially, I believe CLIL/SPRINT has a lot to offer
target languages other than English, and at upper
secondary level in particular it could be of great
benefit to teachers working with students on
vocational programmes where the enthusiasm for
language study is at its lowest.
In the 1999 quantitative survey, and in the
follow-up qualitative field studies carried out
during 2000, teachers were asked to say why they
work to integrate language and content teaching.
The majority of the response from language
teachers can be grouped under four headings:
(Nixon 2000, 2001)
Motivation and interest
By integrating language with ‘real’ content, we take
it out of the box in which it is so often confined
and place it in a context where its value as a tool
for learning and as a medium for communication
can be appreciated. This is not to say that
integrating language with content does away with
the need to work to motivate learners, but it does
make the task easier.
In any new group of language learners there
are likely to be a sizeable number who have chosen
to study the language for negative reasons. Perhaps
it seemed the easiest option, or the least
uninteresting; perhaps they chose it so they could
sit with friends. There will also be learners who
have chosen the language because they like the
sound of it, or because they had an enjoyable
holiday in a country where the language is spoken.
One thing is for sure, the number who have chosen
to study the language because of an interest in its
grammar will be insignificant.
The annual statistics of learners who have given
up one language or another, or who fail to attain
pass grades, are a depressing indictment of our
failure to capture the interest of these young
people. Language and subject teachers in a
number of schools, often quite independently of
one another, have developed forms of language
and content integration specifically designed to
counteract this trend.
In one case, a group of compulsory schools cooperate with one another to offer all 6th and 7th
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Year pupils a series of thematic days, during which
they follow content teaching or carry out crosscurricular projects through the medium of their
chosen foreign language – French, German,
Spanish, English. In a similar case, Swedish (for nonSwedes) is also offered. In a third case, a teacher of
German and the social sciences creates his own
textbooks, and inspires his pupils with dramatic
presentations of the structure of the earth illustrated
with severed melons (which can then be eaten).
In fact, language teachers from many different
schools working with different age groups also
report that learners following language and
content integrated programmes are not only more
easily motivated but also come to exhibit a greater
awareness of language itself. With more mature
and academically gifted students this may even
enable the language teacher to introduce the
rudiments of comparative linguistics. Even learners
who are less academically inclined are frequently
reported, after a time, to have a greater
appreciation of the similarities and differences
between Swedish and (for example) English.
Furthermore, as learners on CLIL/SPRINT
programmes develop their command of the target
language, the language teacher is enabled to work
at higher and higher levels when teaching the
language as a subject. Features of the language that
were previously reserved for only the most able
can now be taught and discussed by most of the
learners in a class.
Greater communication
As I noted above, the prevailing philosophy of
modern language teaching is the communicative
approach. Almost all our textbooks seek to reflect
this philosophy, and most language teaching is
influenced by it to some degree. The communicative method attempts to make the learning and
acquisition of language as active and as real as
possible within the safety of the classroom. Sadly
many of our language lessons fall short of this goal.
After all, true communication does not often take
place in the context of acted out dialogues, or
through pre-digested texts on subjects which are
frequently banal. In the worst of cases, the content
is artificial, the task uninspiring and the effort
demanded of the learner so minimal as to mock
the word ‘activity’.

Language and content integration allows us to
create a situation where the student is studying
something completely new. Authentic texts –
perhaps texts actually used to teach school subjects
to native speakers of the target language – are
allowed to communicate authentic information to
our students. Our students are enabled to interact
with real people in other parts of the world –
perhaps their own contemporaries – and, through
communicating facts, ideas, thoughts and feelings,
to complete assignments which result in them
increasing their knowledge of both the language
and the subject.
Interactivity
Integrating language teaching with the teaching
of content also improves the opportunities for the
teacher to work with a number of interrelated
issues of considerable importance.
For example, as long as the language and
content integration involves at least one language
teacher and one subject teacher, (or even a single
teacher with dual qualifications to teach a language
and a subject), then the potential exists for
stimulating cross-curricular studies. In situations
where more than one teacher is involved, these
can be equally stimulating for the teachers as for
the learners. Many teachers report getting great
personal satisfaction from being able to work in
teams with colleagues, and being able to learn and
improve as teachers through having the opportunity to observe and try out the methodology used
in other subject areas.
Further, most language and content integration
involves international contacts of one sort or
another. Many schools with CLIL/SPRINT are
involved in partnerships with other schools across
Europe or further afield. These partnerships may
be bilateral, involving just one school in a country
where the target language is used as a mother
tongue or as a medium of education. Or the
partnership may involve groups of schools working
together (as, for instance, in projects under the
European Union’s Comenius or Leonardo
umbrellas).1 Schools may be involved in
international content-based language projects
such as the Model United Nations or the Baltic
Sea project.2 Or schools may work with
organisations such as aid agencies, church

For Comenius (Socrates) & Leonardo see Internationella programkontoret http://www.programkontoret.se/ Alternatively, the following sites are in English
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html

1

2

FN-rollspel - Svenska FN-Förbundet (Swedish) http://www.sfn.se/ The Hague International Model United Nations (English) http://www.thimun.org/ For an
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missions, international or local businesses, local
or regional authorities, political interest groups
etc., where the objective is perhaps short-term
work-experience placements for students. Apart
from the value of international contacts of all sorts
as communicative learning situations, they also
provide excellent opportunities for teachers to
work with cross-cultural awareness and to bring
international issues into the classroom in a more
effective way.
The mathematics
The fourth most cited appeal which CLIL/SPRINT
has for many language teachers, especially for
those working in co-operation with only one or
two subject teacher colleagues, is the mathematics.
Cast your mind back to the co-operation described
earlier between the Spanish teacher and the
teacher of geography. Assume that, under normal
circumstances, the Spanish teacher meets her class
for two 50 minute lessons a week. Her pupils are
exposed to Spanish for a maximum of just 1 hour
40 minutes each week. Not a lot.
But, if there are also two 50 minute geography
lessons in each week, then during our Spanish
teacher’s period of co-operation with her geography teacher colleague, their pupils will be
exposed each week to a maximum of 3 hours 10
minutes of Spanish and 3 hours 10 minutes of
geography. Yet no extra hours have been added to
the timetable.

Not all the flowers in the garden are
roses (and even roses have thorns)
The picture painted so far has been generally
positive, but there are problems, some of which
can be serious. On a practical level, getting training
to work as an integrative teacher is fraught with
difficulties, finding material takes time and
patience, and getting your school to allow you and
your colleagues the time you will need to set up
and teach co-operatively may call on all your
diplomacy and negotiating skills. Psychologically,
you may also face difficulties. For many of us, it is
a far too common experience, never, since our days
as trainees, to have had to open our classroom to
our peers, or to have had to explain and perhaps
justify the methods we use. There may also be
criticism from language teacher colleagues who
have rejected the idea of language and content

integration, and even from learners who are
unsettled by something new and afraid they will
be unable to cope.
In many cases problems will be local and
particular. This article concludes by considering
just three of the major, practical problems which
affect most teachers who plan or are already
involved in CLIL/SPRINT projects.
Qualifications and training
At present, there are no formal qualifications for
teachers who want to work to integrate language with
content in any form. If you hold a dual subject and
language teacher qualification, you will find this
useful even if you do not plan to work alone. A
number of teachers report that their experience and
training as teachers of Swedish (or English, French,
German etc.) as a foreign or second language is a
very helpful background, some older teachers note
that their initial training as middle school teachers
has stood them in good stead, others warmly
recommend Waldorf or Montessori training.
Probably the most important informal qualifications you can have are a willingness to cooperate with your colleagues, a desire to be
challenged in order to develop as a teacher, a
preparedness to cope with situations where you
no longer necessarily have the answers to all the
questions your pupils may ask, and a considerable
degree of pragmatism.
In-service training for all teachers interested in
CLIL/SPRINT is hard to find. Much of what is
advertised is geared solely to satisfying the
linguistic needs of subject teachers. Nevertheless,
more courses of real worth are beginning to
emerge, and Swedish training institutions ought
to be able to help you find something appropriate.
Financing for such courses as exist is also difficult
to come by. Even where financing is available, too
often it appears designed to perpetuate the
division between language and subject teachers.
Financing for teams of language and subject
teachers, and in-service training designed to build
such teams is sorely needed.
In terms of initial training for would-be
teachers, at the time of writing, I know of no
Swedish college for teacher training which has any
sort of programme to meet the methodological
and pedagogical needs of language and content
integration. (An experimental project at Göteborg
was discontinued some years ago.) Some
universities and colleges do allow considerable
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freedom for you to compose a training programme
after your own wishes, however. If you are in
training – or soon to begin – and you are attracted
by CLIL/SPRINT or by content-based language
learning, I would encourage you to make sure your
training emphasises communicative language
learning as much as possible, and includes at least
some consideration of the methodology of a nonlanguage subject you find interesting. I would also
recommend getting some training and experience
as a teacher of Swedish as a foreign or second
language.
If you are prepared to go abroad, the Universities of Nottingham in England, and Wuppertal
in Germany have initial training programmes for
CLIL/SPRINT, and other European university
level institutions are beginning to follow.
Wuppertal and Nottingham, together with
Jyväskylä in Finland and a selection of other
European universities, have joined together to
form an organisation – the CLIL Consortium –
which may also be able to help you to appropriate
training.1
Materials
The search for appropriate material can be among
the most time consuming and frustrating elements
of language and content integration, though this
does depend on what you want to do and which
subjects you intend to work with. Do not expect to
find material ready prepared for you; do expect
to have to spend a time and effort creating or
converting materials produced for other purposes,
other languages and other audiences. The more
adventurous and experienced you are as a
communicative teacher, the better placed you will
be to integrate language with content also in this
respect.
When you have found material you think
appropriate, always consult with your subject
teacher colleagues to find out their opinion. And,
of course, encourage them to consult with you in
the same way. Biology texts produced in France
for French fourteen-year-olds may not be something you will want to use with Swedish pupils of
the same age; the language may be far too
complicated. On the other hand a biology teacher
may reject the same material as too shallow in
content terms, or too narrow, to be used with the
Swedish sixteen-year-olds you feel are at the right
linguistic level. Probably, you will both need to

compromise to some degree, and you will both
need to adapt the material, and/or your teaching,
in different ways to make it appropriate for your
different purposes.
For techniques to adapt material and to work
communicatively with content, you will find many
excellent titles in the series of resource books and
handbooks published by Longman, Oxford University Press, Cambridge University Press and
others (see Bibliography). Over the past 30 years,
the demand for English as a Foreign Language
has stimulated the development of a rich variety
of interpretations of the communicative approach,
often as applied to the teaching of language with
content. These books are the fruit of this
development. They contain many ideas and
techniques which can be applied to teaching
through the medium of any language.
Management and economics
In many schools, the management has a true
appreciation of the expertise and professionalism
of the teachers they work with, and a positive
attitude towards cross-curricular initiatives.
Unfortunately there are some schools where this
does not seem to be the case. Further, too many
schools in recent years have been put under such
extreme economic strain that the management
find themselves hesitating over any initiative which
they suspect might cost more money.
Language and content integration cannot be
carried out as cheaply as teaching which is not
integrated. At least in the initial phase, when
materials must be sought and bought, when even
more time is necessary for effective planning, it
can be relatively expensive. Later, as the teachers
involved become more used to their roles, costs
may sink, but there will still remain the necessity
for professional development, for international
contacts and the purchase of newer material.
The only way to deal with this is to stress the
positive outcomes you expect from integration. In
education, a balanced budget cannot be merely a
matter of economics.
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Questions for discussion
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www.skolverket.se/sprak, search under ’Internationellt/Interkulturellt’.

1. Why do people learn foreign languages? Why
do we insist that our children study foreign
languages in school? What are your reasons for
wanting to teach a foreign language?
2. Think about all the languages you can use
(including your mother tongue). Did you learn
them all in the same way, or did you learn them
through a variety of different methods? Does your
own methodology as a languge teacher echo the
variety of ways in which you yourself learned your
different languages?
3. Should the use of foreign languages in schools
be restricted to language teachers? Should the
incidence of foreign languages in schools be
restricted to the language classroom?
4. Are there any areas of your syllabus that might
lend themselves to being taught in integration
with a subject? Are there any teachers colleagues
you would like to co-operate with in a language
and content integrated project?

INTERTALK: Plurilingual Education across Europe
(1997). Video produced with support of the
European Commission, Continuing Education
Centre. University of Jyvaskyla, Finland.
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Practical resources
Materials: Bibliography
Kroschewski A., A. Schuenemann, D. Wolff (eds)
(1998). A Resource Base for Bilingual Educators:
Bibliographie Bilingualismus und Bilingualer Unterricht, University of Jyväskylä, Finland.
Sjöholm, K & M. Björklund (eds.) (1999). ‘Content
and language integrated learning: Teachers’ and teacher
educators’ experiences of English medium teaching’.
Faculty of Education, Åbo Akademi Universty,
Finland (Note, this book relates principally to
CLIL in Finland, but includes a very extensive 45
page bibliography which contains references of
much wider interest.)
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Materials: Series
Cambridge Handbooks for Language Teachers.
Cambridge University Press. (Includes such titles
as Discussions that work: Task centred fluency practice;
Working with Words: A guide to teaching and learning
vocabulary; Dictation: New methods, new possibilities;
Drama techniques in language learning: a resource book
of communication activities for language learners.)
Resource Books for Teachers, Oxford University
Press. (Includes such titles as Conversation;
Translation; Words; Project Work; Writing; Literature)
Pilgrims Longman Resource Books, Longman.
(Includes such titles as Talking Texts: Innovative
recipes for intensive reading; The Confidence Book:
Building trust in the language classroom; Ways of
Training: Recipies for teacher training.)

Användning av portfolio i språkundervisningen
June Miliander

Intresset för portfolio har ökat lavinartat under
senare delen av 90-talet efter att ha varit ett ganska okänt begrepp i svenska skolsammanhang.
Ordet portfolio i sig betyder att bära blad från latinets portare bära och folio blad. Portfolio har förekommit mycket länge i de konstnärliga utbildningarna där en sökande till t.ex. konstskolor eller
arkitektutbildning förväntas kunna presentera en
portfolio innehållande alster som den sökande
önskar visa upp. I dessa sammanhang är portfolio
ett bevis på att den sökande har de talanger och
förutsättningar som kommer att behövas för utbildningen. Ett annat sammanhang där begreppet portfolio är allmänt vedertaget är i finanskretsar där en aktieportfölj är en samling värdepapper.
I skolsammanhang verkar tankarna på portfolio och liknande arbetssätt samtidigt ha uppstått
på flera håll. Användningen har varit varierande.
I USA har portfolio förekommit i skolsammanhang
sedan mitten av 60-talet. Till att börja med var det
framför allt fråga om writing portfolio. I samband
med skrivkurser samlade eleverna alla sina skrivna produkter i en pärm eller mapp. Denna utgjorde sedan underlag för bedömning. Tanken var att
både elever och lärare skulle kunna följa hela skrivprocessen från tanke till färdig produkt och på så
sätt följa studentens utveckling. Så sent som i början av 90-talet verkar denna användning vara den
mest förekommande på de flesta håll i USA.
I Australien och Nya Zeeland verkar portfolion ha haft en annan inriktning och mer motsvara
den användning som förekommer i Sverige idag.
Eleverna dokumenterar sitt skolarbete i sina portföljer. Dessa ligger sedan till grund för bedömning
av elevens kunskaper och färdigheter i alla ämnen.
Denna portfolio är också ett viktigt dokument som
eleven förväntas kunna visa upp vid tillträde till
högre studier och i samband med att han/hon
söker en anställning.
De flesta av oss har väl samlat våra teckningar
på lågstadiet i en ficka eller mapp. Även detta kan
väl ses som en variant av portfolio. Vi kan, när vi
går tillbaka och ser på vad vi har gjort, förhopp* Se Jörgen Tholins artikel s 214

ningsvis konstatera att en viss utveckling har ägt
rum och att vi lärt oss en hel del. Det kan också
vara värdefullt att observera om ingen eller bara
begränsad utveckling har ägt rum. Skillnaden jämfört med dagens portfolio är att dessa tidiga varianter sällan föranledde någon djupare reflektion
över färdigheter och framsteg utan var just bara
en samling alster.
Portfolio förekommer som vi sett i många olika sammanhang och jag kommer i det följande
att redogöra för några som kan vara av intresse.
Därefter kommer jag att beskriva två portfolioprojekt som jag själv har genomfört i min undervisning vid Karlstads universitet. Slutligen och framför allt vill jag beskriva hur jag tror att idén med
portfolio med framgång skulle kunna genomföras i en vanlig svensk skolklass i grundskolan eller i
gymnasieskolan.*

En elevportfölj – A Learning portfolio
När vi tänker på portfolio i skolsammanhang är
det främst en elevportfölj vi har i tankarna. En
elev/inlärarportfölj är en mapp med insamlat
material som på olika sätt visar på vad eleven har
gjort och lärt sig inom ett visst område. En samling av det här slaget går att göra inom ramen för
de flesta ämnen. Med enkla medel går det att bygga ut olika typer av journaler eller loggböcker som
många lärare och klasser redan tillämpar. Tanken
är att portföljen ska ge en allsidig bild av innehavarens arbete i ett visst ämne eller kanske i alla
ämnen.
En annan variant av elevportfölj är någon form
av mer allmän dokumentation som kan följa en
elev genom hela skolan. På det sättet kan eleven
se hur han/hon utvecklas under en längre tid och
lärare på olika stadier kan få en mer uttömmande
bild hur elevens skolgång varit och hur eleven har
utvecklats från starten och under åren i skolan.
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En lärarportfölj – A Teaching Portfolio
En lärarportfölj kan vara en mapp där läraren samlar det material han/hon använder i en viss kurs.
Det kan också vara lärarens egen kompetensportfölj. I en sådan samlar läraren allt som på olika
sätt kan visa vilka kvalifikationer han/hon har;
intyg om utbildning, deltagande i kurser och projekt och allt som kan vara till nytta för läraren själv.
Denna kompetensportfölj kan fungera som meritlista vid anställning, som underlag för kompetensutveckling och som argument vid förhandlingar om individuell lönesättning. Så används Teaching
Portfolio i USA enligt Dr. Jian R. Sun från Rio Grande University, Ohio. Dr. Sun höll ett föredrag om
detta vid LMS språkdagar i Stockholm våren 1998
(LMS, Lingua 1998:4:24-30).

The European Language Portfolio
Europarådet har lanserat en European Language
Portfolio (Council of Europe 1997). Tanken är att
varje europé ska ha sin egen språkportfölj som på
olika sätt beskriver innehavarens språkliga kompetens. Portfolion ska vara upplagd på ett bestämt
sätt. Detta för att en tilltänkt arbetsgivare lätt ska
kunna bilda sig en uppfattning om en platssökandes språkliga färdigheter. Där finns formulär för
självbedömning av språkförmåga och förslag på
vad som kan inkluderas. Beskrivningarna av den
språkliga förmågan ligger nära de nivåer och beskrivningar som finns i Framework (1996)* . Tanken är att en European Language Portfolio ska
underlätta rörlighet på den europeiska arbetsmarknaden. I The European Language Portfolio
finns två delar, en som riktar sig till vuxna och en
del som riktar sig till barn som flyttar mellan olika
skolor, länder och språk i Europa.

Portfolioprojekt i Karlstad
Idéerna till mina egna projekt fick jag ursprungligen i samband med skolbesök i Storbritannien.
Man hade där nyligen infört the National Curriculum. I den skola jag besökte visade läraren de mappar eleverna samlade. I dessa mappar skulle allt
ingå, de uppgifter eleverna fick av läraren, elevernas produktioner, lärarens bedömningar och lärarens uppföljning av elevernas arbete och slutligen elevernas betyg. Dessa mappar skulle sedan
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vara tillgängliga för de externa examinatorer som
reser runt i landet och bedömer kvalitén på skolorna, lärarna och den undervisning som bedrivs.
I dessa mappar kan en examinator se vilka slags
uppgifter eleverna arbetat med och nivån på uppgifterna. Vidare går det att se hur läraren och
eleverna följer upp varje elevs arbete. Det anses
att examinatorerna kan värdera det arbete som
förekommer i en skola i fråga om både nivå och
kvalité.

Engelska för produktionstekniker
En hel del av det som förekom i de engelska elevernas mappar var tilltalande och gav mig en hel
del idéer om hur jag skulle kunna överföra tankarna till min egen undervisning. Under flera år i
följd hade jag en kurs för produktionstekniker vid
dåvarande Högskolan i Karlstad. Studenterna hade
starkt varierande bakgrund. De kom från fyraårig
teknisk linje, från tvåårig yrkeslinje och många
hade bara grundskola men en hel del yrkeserfarenhet från olika områden. Vi hade en gemensam
kursbok men arbetade med mycket annat material också. Det förekom många muntliga aktiviteter
och studenterna skrev en hel del. Kursen var kort,
bara fyra veckor och mitt intryck var att studenterna inte hade särskilt mycket med sig efter avslutad
kurs.

Vad kan studenterna använda sedan?
En viktig fråga för mig var om det vi gjorde var
meningsfullt för studenterna. Visst utvecklades
deras förmåga både att läsa, tala och skriva men i
vad mån märkte studenterna detta? Utifrån vårt
schema och innehållet i undervisningen försökte
jag formulera uppgifter som studenterna skulle
kunna ta med sig och ha nytta av även efter kursen. Materialet skulle samlas i en mapp som varje
student fick att sköta själv. De fick en ram för vad
som skulle ingå och denna skulle också utgöra
innehållsförteckning. Fem resuméer som läslogg
är ju inget studenterna kan ha glädje av efter kursens slut men det gav utrymme för redovisning av
texter som studenterna själva valde. Ett bra sätt att
få studenterna att fundera på både innehåll och
korrekthet var att allt som ingick i portföljen skulle vara renskrivet och snyggt. Även koncept, s.k.
drafts, skulle bifogas. Detta innebar att många

började tänka på vad och hur de skrev. De kunde
gå tillbaka och se hur de hade formulerat sig tidigare och de började ställa frågor om “hur det
egentligen heter” och “varför”. I en av kurserna
hade studenterna också ljudband där de gjorde
egna inspelningar, markerade nya inspelningar
med nummer och lämnade med dessa för bedömning. Jag lyssnade på banden och skrev några kommentarer på en “sticker” åt dem.

Utfall
De allra flesta studenterna lämnade in snygga och
prydliga portföljer. Dessa utgjorde en del av den
slutliga bedömningen tillsammans med ett skriftligt och ett muntligt prov. En effekt som jag inte
hade väntat mig var att de allra flesta var mycket
noga med sina mappar. De var noga med att få
mapparna tillbaka och skötte arbetet bra. Ett litet
fåtal studenter klarade arbetet mindre bra. Några
få mappar var slarvigt hopplockade och materialet var i oordning. Även detta var ett underlag för
bedömning av studentens arbete. Det blev mycket tydligt även för dem att arbetet inte hade utförts på ett tillfredsställande sätt.

Portfolio i lärarutbildningen
Portfolioprojekt i lärarutbildningen kom till av
ungefär samma skäl som projektet med teknikerna. Det var svårt att veta vad studenterna hade tillgodogjort sig i en kurs. Inför en lång praktikperiod kom ett par ängsliga studenter och tyckte att
de inte kom ihåg något alls från kursen i didaktik
terminen innan. Det slog mig då att det skulle
kunna vara ett bra sätt även för lärarkandidaterna
att samla allt sitt material i en pärm. I någon mån
var det ett sätt för mig att visa för dem att vi faktiskt gjorde något i didaktiken. En annan tanke
var att denna portfolio skulle fylla ytterligare funktioner. Förutom att vara ett “eget” startmaterial för
studenten skulle den också kunna utgöra grund
för bedömning och betyg i didaktik. Den skulle
kunna utföras i flera led, vara en samling material
och vara dagbok och på så sätt bli underlag för
studenternas egna reflektioner över kursen och
den egna utvecklingen (bilaga 1, s 242). Utgångspunkt var återigen kursens schema och innehåll.
Vissa av uppgifterna i portfolion är mer omfattande och bör med fördel utföras i par eller grupper.

Resultat av den första terminens arbete
Utfallet av detta projekt var fantastiskt. Studenterna var odelat positiva. Vad jag inte hade räknat
med var att de skulle vara så ambitiösa. I slutet av
den första terminen fick jag nittio A4-pärmar att
bedöma. De flesta pärmarna var välfyllda. Efter det
stora arbetet studenterna hade lagt ner kunde jag
ju inte vara sämre utan gick igenom varje pärm
och skrev en personlig kommentar till varje student. Läsningen av studenternas arbeten var en
stor upplevelse och mycket bra fortbildning för
mig. Jag lärde mig mycket om hur studenterna
tänkte om innehållet i kursen, om sin utveckling
både i ämnet engelska och hur de såg på sig själva
som blivande lärare. Ett stort antal studenter hade
stimulerats av uppgiften och gjort eget material
som de även prövat i klass i samband med fältstudier. Många pärmar var en njutning att se och att
läsa. På samma sätt som med teknikerna, bestod
några enstaka portfolio enbart av en packe papper.

Det fortsatta arbetet
Efter denna termin har jag haft ytterligare ett tjugotal grupper som har arbetat med portfolio. Alla
grupper har inte varit lika stora. Det har inneburit mycket arbete men själv är jag odelat positiv till
arbetssättet. Om det ska vara möjligt att genomföra ett arbetssätt med elevportföljer är det dock viktigt att begränsa lärarens arbete.

”Peer assessment”
Ett sätt att minska arbetet har varit att studenterna själva fått bedöma varandras portföljer efter ett
schema (bilaga 2, s 243). De gör då framför allt en
kvantitativ bedömning av vad som finns med i portföljen. Det finns också inslag av bedömning av kvalité. Rent praktiskt har det gått till så att de arbetat
gruppvis. Fem-sex studenter har suttit runt ett bord
med sina portfolios framför sig. De har flyttat sin
portfolio ett steg till vänster (eller höger) och på
så sätt fått tillgång till en annans portfölj och bedömt den efter ett formulär. Därefter har de i gruppen sammanfattat vad de uppfattat om portföljerna. Det finns flera fördelar med detta. Det är
inte bara läraren som får ta del av innehållet utan
även studenterna får i någorlunda lugn och ro sätta
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sig in i andra studenters arbeten. De har tillfälle
att diskutera olika inslag i portföljerna och de blir
inspirerade av varandra. Det finns inte två identiska arbeten. Peer assessment har i viss mån underlättat lärarens arbete, som nu är fördelat inte bara
mellan den som producerat portfolion och läraren utan också mellan en, eller flera kamrater.

”Show case portfolio”
Ett annat sätt att minska omfånget på materialet
och därmed lärarens arbete har varit att studenterna inte lämnat in allt material utan har gjort en
show case portfolio där de bara tagit med ett fåtal
inslag. Dessa ska vara representativa för studentens arbete, utgöra underlag för bedömning och
vara väl beskrivna och motiverade av studenten
själv.

Portfolio i grundskolan eller
gymnasieskolan
Efter att ha arbetat ett antal år med portfolio i olika typer av undervisning och grupper ser jag stora möjligheter att införa detta arbetssätt även i den
’vanliga skolan’. Det var några år sedan jag själv
arbetade på gymnasiet men jag skulle inte tveka
ett ögonblick att införa portföljer den dag jag är
tillbaka i en gymnasieklass. Det finns givetvis en
hel del skillnader mellan studenter och gymnasister eller grundskolelever. Det finns många fördelar med att använda porfolio i skolan men också
en del svårigheter. I det följande kommer jag att
börja med att beskriva förutsättningarna och några fördelar för att sedan diskutera några av de svårigheter som givetvis finns.

Läroplaner och kursplaner
I Lpo 94 sägs bl.a. när det gäller ”målen att sträva
mot” att
Skolan skall sträva mot att varje elev
utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och
utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat
och ställa egen och andras bedömning i relation till
de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.
(Lpo 1994:16)
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Läroplanen förutsätter alltså en hög grad av självständigt arbete och ansvarstagande hos våra elever. Om eleverna ska planera, genomföra och utvärdera sitt arbete måste de själva också lära sig att
dokumentera vilket material de använder och hur
de arbetar. De måste lära sig att formulera sina
egna personliga mål i relation till de nationella
och lokala målen samt att efter genomfört arbete
kunna utvärdera i vilken mån de nått de uppsatta
målen.
När det gäller riktlinjerna för lärarens agerande sägs att
läraren skall
vid betygssättning utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i
kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa
kunskaper. (Lpo 94:16)
Många lärare och klasser använder sedan lång tid
journaler, dagböcker och loggböcker i undervisningen. Detta arbetssätt ligger nära det man i
amerikanska skolor kallar portfolio. Skillnaden är
att portfolion oftast är mer strukturerad och fyller
ytterligare syften. Den utgör också underlag för
utvecklingssamtal och bedömning samt betyg i
högre utsträckning än våra diaries etc.

Innehållet i en portfolio
Det är viktigt att eleverna får en ram eller struktur
över vad som kan ingå i en portfolio. Innehållet i
en portfolio bör ju knyta nära an till de mål som
eleverna ska nå men ändå tillgodose de enskilda
elevernas behov, ge friheter och uppmuntra till
egna initiativ. Det gäller också att försöka få eleverna att förstå att det inte är antalet blad som är det
viktiga utan varför eleven bestämt sig för att ta med
just det dokument han/hon valt.
I engelska skulle man kunna tänka sig följande
innehåll i en portfolio:

Plan för den aktuella kursen
Eleverna bör få tillgång både till de nationella och
lokala målen och dessutom få tillfälle att diskutera
vad dessa innebär för deras egen personliga del.

De egna målen
Eleverna bör få tillfälle att formulera både kortsiktiga och långsiktiga mål. Eleverna planerar vad de
ska göra, hur de tänker arbeta och hur de tror sig
kunna nå de mål de ställt upp. Helst ska målen också kunna utvärderas d.v.s. eleverna bör ha klart för
sig hur de ska veta att de har nått målen.
Redskap
Detta kan anses vara den riktigt tunga delen av portfolion. Det är här man som lärare har möjlighet att
påverka, hjälpa, stödja, uppmuntra och på olika sätt
verka för att eleverna blir medvetna om vad de håller
på med, hur inlärning fungerar etc.
Bland redskapen bör också finnas ramar för arbete
med olika färdigheter t.ex. hur man kan arbeta med
texter, talövningar, ordinlärning etc.
Bland redskapen kan ingå övningar och aktiviteter
för att eleverna på olika sätt kan höja sin medvetenhet om hur de lär sig, undersökningar av egna och
andras inlärningsstilar samt övningar och aktiviteter som stimulerar utvecklingen av strategier.*

När portfolion blir omfattande, vilket förekommer, kan man tänka sig att eleven sammanställer
en show case portfolio (se ovan sid 238) av de inslag
som han/hon faktiskt vill ha bedömda av läraren.
Schematiskt kan man tänka sig följande modell.
(efter Lynn Smollen, TESOL Journal 1995)

Målbeskrivningar
Elevens insamlade
material
Redskap

Gemensamt material

Elevportfolio

Läslogg
Eleverna dokumenterar och redogör för det de läst,
såväl litterära texter som sakprosa.
Skrivlogg
Eleverna beskriver och kommenterar de muntliga och
skriftliga aktiviteter på målspråket som förekommer i
klassrummet (och kanske även utanför).
Dokumentationer av andra slag
Redovisningar av egna aktiviteter och projektarbeten.
Redovisningarna kan vara såväl skriftliga som ljudeller videoinspelningar.
Värderingar
Kontinuerliga värderingar av det egna arbetet och
den egna insatsen kan förekomma under egen rubrik
eller ingå under rubriken redskap för inlärning.
Prov och läxförhör
Det är viktigt att också inkludera de vanliga proven
och läxförhören i portfolion.
Ovanstående är förslag på olika moment som kan
ingå i portfolion. Var och en måste ju själv bedöma vad som är viktigt att ha med beroende på syftet med portfolion, vilka elever som ingår i gruppen och vilken kurs som avses.
* Se Per Malmbergs artikel om Språklig medvetenhet s 141

Fördelar med portfolio
Det finns en hel del fördelar med att arbeta med
portfolio och det finns en hel del svårigheter. Vi
börjar med fördelarna:
• Eleverna kan arbeta självständigt och under stort
eget ansvar. Den bidrar till delat ansvar lärare/
elev eftersom arbetet med portfolion oftast utvecklas under en lång tid och i samarbete.
• Portfolion kan innebära en förskjutning av fokus från produkt till process.
• Eleverna får större inflytande. Portfolion visar
på ett mycket påtagligt sätt vad som blivit gjort
eller inte. Den kan utgöra ett utmärkt underlag
för utvecklingssamtal där eleven själv får presentera sin portfölj för läraren, vad den innehåller
och hur han/hon ser på sin insats och sina resultat. Genom att eleven själv presenterar sin
portfölj får han/hon stort inflytande över vad
som ska finnas med, vad som är viktigt och alltså ska bli föremål för bedömning.
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• Portfolion kan ge det underlag för den allsidiga
bedömning av eleven som det talas om i riktlinjerna i läroplanen.

drar förändringar och nytänkande. Det borde ju
inte vara en omöjlighet att ge lärare och elever de
yttre förutsättningarna de behöver för sitt arbete.

• Portfolion bidrar till bättre målformuleringar och
ökad medvetenhet om inlärning.

Hur ser en portfolio ut?

• Skriven på engelska (eller annat målspråk) bidrar den till att eleverna använder målspråket på
ett autentiskt sätt och att de lär sig att använda
målspråket.
• Det faktum att eleverna sammanställer en personlig portfolio har affektiva effekter. Alla portföljer ser olika ut, är olika upplagda och många
är dekorerade med bilder och urklipp.
• Portfolion har också långsiktiga fördelar. Den
bidrar till att eleverna lär sig att lära.

Svårigheter med portfolio
En ofta återkommande fråga är om inte portfolion passar bäst i studieförberedande klasser och
klasser som redan kan ta ansvar för sina studier.
Det ligger givetvis någon sanning i detta. Det är
ett välkänt problem att vissa elever har svårt att
hålla ordning på och ha med sig det material de
ska använda men å andra sidan är det just dessa
elever som tydligare behöver se vad de arbetar med
och när de gör framsteg. När eleverna samlar allt
i en portfolio blir det mycket tydligt för dem vad
de gjort och inte gjort och dessutom kanske varför. Det faktum att eleverna får ett konkret bevis
på vad de har gjort kan bidra till att stimulera dem
och till att de får tillfälle att känna stolthet över
vad de har gjort. Genom att läraren då och då går
igenom materialet med eleverna finns det förhoppningsvis möjlighet för dem att se hur språket
och förmågan utvecklas. Just förskjutningen från
produkt till process blir tydlig i användningen av
portfolio. Portföljerna är ett utmärkt underlag för
utvecklingssamtal. De studenter jag beskrev i början av artikeln var just yrkeselever och arbetet med
portfolio föll synnerligen väl ut med dem.
I de skolor där man har börjat använda portfolio har man ibland kunnat ordna det så att eleverna får förvara sitt material i ett klassrum de använder. Tyvärr är det ofta inte möjligt av olika skäl.
Ofta är det så att yttre svårigheter gör arbetet tyngre än det skulle kunna vara och därigenom hin240

En vanlig fråga är “Hur ska en portfolio se ut?”
Det finns inget entydigt svar på den frågan. En
portfolio kan egentligen se ut hur som helst beroende på vilket syfte man har med den. Det viktiga
är att man är klar över syftet och kan enas med
sina studenter eller elever om vad som ska ingå
och vad portfolion ska vara bra för. Det är också
viktigt att bestämma om den ska användas som
underlag för bedömning och betyg samt vilka kriterier som då gäller.
Med de snäva ramar som många skolor har idag
är det inte en självklarhet att man kan ge varje elev
en pärm att samla material i. En hel del elever kan
tänka sig att använda gamla pärmar eller helt enkelt “investera” i en pärm. I bildundervisningen
gör eleverna ibland mappar för sina alster. Sådana mappar kan ju också användas för engelskan
(eller andra språk) men ställer större krav på ordning. En ytterligare variant är att använda hålslag
med band eller nitar/spännen. Ofta har eleverna
själva bra förslag på hur de kan ordna sitt material.

Lärarens arbetsbörda
Det är viktigt att inte onödigtvis öka arbetsbelastningen för läraren. För min del innebar användningen av portfolio mycket extra arbete. En av
anledningarna till detta är att de kurser jag har
haft i undervisningen är extremt korta, bara 20
timmar utlagda på sju-åtta veckor. Under den tiden har det varit svårt att ha återkommande genomgångar med studenterna. Däremot har jag
försökt minska min egen insats genom peer assessment och show case portfolio. I en gymnasieklass som jag träffar under något längre tid skulle
jag anslå tid för att enligt ett rullande schema,
gruppvis diskutera innehållet i elevernas portföljer. I en normalklass på 30-32 elever skulle jag kunna träffa eleverna för mer ingående diskussioner
vid ett par, tre tillfällen under en längre kurs eller
under en termin. Eleverna kan då få tillfälle att
visa upp sin portfolio, lyfta fram vad de tycker har
varit viktigt under perioden, hur de har arbetat
och vad de har lärt sig. Givetvis beror det hela på

hur klassen och eleverna fungerar. Organisationen måste anpassas till klassens och elevernas karaktär och lärarens egna arbetsförhållanden.

Respons
Slutligen skulle jag vilja tillägga att användningen
av portfolio har varit mycket uppskattad av studenterna både i yrkeskurserna och i lärarutbildningen. Studenterna har kommenterat både sina egna
insatser och vad som förevarit i kurserna. Det har
givit mig själv den bästa tänkbara fortbildning och
gett många bra idéer om hur jag och vi tillsammans kan utveckla kurser och material. Studenterna har dessutom fått med sig ett konkret bevis
på att de har arbetat. Här en kommentar från en
student:
”Kursen var väldigt bra. […] Ibland var det svårt
att följa med på lektionerna. Först och främst tycker
jag det är svårt att anteckna och lyssna samtidigt för
det andra har jag inte alltid förstått vad vi hållit på
med, vilka delar och hur de hänger ihop och så. Men
nu när jag har skrivit ut mina anteckningar ser jag
den röda tråden.”
Utan portfolio hade det förmodligen tagit lång tid
för denna student att hitta den röda tråden!

Lästips
För den som är intresserad att prova på att arbeta
med portfolio vill jag rekommendera Karin Taubes bok PortfolioMetoden. Den ger många bra idéer
och konkreta förslag till arbete.
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Diskussionsfrågor
1. Om du vill starta ett portfolioprojekt – hur vill
du då formulera ditt syfte?
2. Kan du lägga upp projektet på ett sådant sätt
att eleverna känner att de får ut något av arbetet,
dvs så att samlandet av en portfolio upplevs som
något de gör också för egen del och inte bara för
läraren?
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Instruktion om portfolioarbetet till lärarstuderande i didaktik
A portfolio is a booklet or a file where you are supposed to put together your notes from your reading (Teaching English to Children and other
material), lectures, discussions, and other areas
that may be relevant for the course in didactics.
You can also collect teaching material you come
across as examples of your reading. Reports and
reflections from your field studies (at least three)
should also be included in your portfolio.
You need to keep a diary continuously during
the course. Write as often as possible and put a
title and date for your entry in the diary. It might
be interesting for you to go back and see if your
ideas change during the course.
The portfolio will be your examination in methods and must be handed in at the end of the course.
You will be expected to present your portfolio at a
seminar.
The portfolio shall include reflections on your own
progress!
The portfolio shall also include at least three
of the following sections (all of them except for
‘The main ideas’ in Lpo 94 can be carried out in
pairs or groups).
1. Teaching beginners
My first English lessons. Write a plan and include
examples of activities, games and songs that can
be used. Motivate your choice of examples.
What will your pupils learn?
2. The main ideas in Lpo 94
Personal reflections on approaches and methods that you will use in your teaching.
3. Methods
Plan a series of lessons or parts of lessons on
three of the following sections: grammar,
pronunciation, text preparation, reading, communicative activities, free written production
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and warm-up activities in a group of pupils grades 1-7. Give only a few examples but motivate
your choice and describe what the pupils are
expected to learn from the activities. You can also
choose to describe different ways of teaching
and learning new words.
4. Media
How would you like to work with e.g. school
radio, newspapers, TV, video and computers in
your classes. What will the pupils learn from
the activities?
5. Culture
Collect authentic material that can be used in
order to promote knowledge about target language communities. Describe how you plan to
work.
6 Tests and assessment
Give examples of different ways of testing skills
in listening, speaking, reading and writing. Give
information as to what level the tests have been
planned for and motivate your choice.
7 Teaching material and text books
Analysis of at least two course book material for
grades 1-7.
8 Project work in English
Plan a sequence of thematic or project work in
English.
Present a preliminary plan and the material to
be used in the project.
The presentation will be carried out in two steps,
cross-group presentations where every participant
will show what he/she has done and then each
group presents two of the points above.
June Miliander

Bilaga 2

Peer assessment
Namn:

Innehåll i portfolion:
Dokumentation över

Ja

Nej

Litet

Omfång

Stort

litteratur
gruppdiskussioner
aktiviteter/material
’lektionspass’
fältstudier
projekt I
tillsammans med

projekt II
tillsammans med

reflektioner
eget material

Kommentarer till det sammanställda materialet
Vilket/vilka inslag i den lästa portfolion skulle du tycka vara av värde även för de andra att ta del av?

Anser du att författaren till den portfolio du läst har fullgjort uppgiften på ett tillfredsställande sätt?

Signatur:
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Projekt, nätverk och andra vägar för utveckling av
språkundervisningen
Rigmor Eriksson

Från kursplan till klassrum – en långt
utdragen process
Förändring av arbetsformer och undervisningsmetoder i skolan är en erkänt långsam process, i språk
lika väl som i andra ämnen. Ibland kan det ta decennier innan nya kursplaner får genomslag i
språkundervisningen, i varje fall om de bygger på
en förändrad syn om hur man lär sig språk eller
om målen tydligt avviker från tidigare kursplaners.
Nu är förändringarna i kursplanerna år 2000 jämfört med Lpo och Lpf 94 inte av den art att de
speglar en annorlunda språksyn; det är andra skäl
som gör att Skolverket ger ut nya kursplaner i språk
bara sex år efter de förra. Att skillnaderna mellan
90-talets kursplaner i språk och de i Lgr 80 och
Lgy 70 är betydligt mer omfattande framgår av
artikeln om språksynen i dagens kursplaner*. Det
gäller bland annat hur man ser på elevens roll i
språkinlärningen. Elevens eget ansvarstagande har
sedan länge funnits med i läroplanens övergripande del, men det betonas tydligare i själva språkkursplanerna i Lpo och Lpf 94. Och just på denna
punkt, liksom i tolkningen av kulturbegreppet går
kursplanerna 2000 ett steg längre i tydlighet än
90-talets. Eleven ska redan på steg 1 kunna reflektera över hur den egna inlärningen av t. ex. ord
och fraser går till. På steg 4 ska eleven på egen hand
och i samarbete med andra kunna planera och genomföra arbetsuppgifter och kunna reflektera över
och dra slutsatser om sitt sätt att lära sig språk.
I vilken omfattning Lpo och Lpf 94 och det
synsätt de kursplanerna bygger på har slagit igenom i språkundervisningen nu i början av 2000talet vet vi inte mycket om, annat än att det sannolikt varierar mycket från lärare till lärare och från
klass till klass. Men det är inte bara i samband med
att nya kursplaner införs som lärare kan vilja följa
med i utvecklingen inom sitt område. För att kunna växa professionellt behöver man följa med vad
som sker inom forsknings- och utvecklingsarbete
och ha möjligheter att gå på djupet med de idéer
244 * Se Per Malmberg s 16

som lett fram till förändringar i kursplanerna. Det
är viktigt att få tid att tillsammans med kolleger
diskutera och överväga om och på vilket sätt nya
forskningsrön kan påverka undervisningen. Man
behöver pröva idéer i egna klasser, diskutera dem
med elever, utvärdera, förändra o.s.v. Hela den här
processen är nödvändig och stimulerande men
samtidigt också ganska krävande. Då är det lätt att
falla tillbaka i invanda spår. För att förändringar
av undervisningssätt ska bli annat än marginella
och tillfälliga måste de stödjas av kompetensutveckling av olika slag – och de måste få ta tid.
I det följande ämnar jag redogöra för fortbildningssatsningar som jag själv varit engagerad i, dels
vid Göteborgs och dels vid Karlstads universitet,
och peka på fördelar och nackdelar med olika varianter, och också på möjligheter och problem som
uppstår när lärare vill förändra sin undervisning.

Studiedagar, fortbildningskurser och
uppdragsutbildning
Studiedagar och kortare fortbildningskurser har under
lång tid erbjudits lärarna ”utifrån”, av lärarutbildningar, av Kommunförbundet, bokförlag eller av
enskilda lärare med speciell kompetens. Den här
sortens kompetensutveckling kan upplevas som
mycket stimulerande och kan sätta igång en förändringsprocess i kursplanens riktning – om man
är mentalt förberedd på innehållet eller budskapet. Men det är viktigt att man har kolleger med
som är inställda på att utveckla sin undervisning i
något så när samma riktning som man själv. Det
kommer sannolikt dagar då man börjar tvivla på
de idéer man varit entusiastisk för. I nästan alla
klasser finns elever som är negativa till förändringar, framför allt om de innebär att det ställs krav
på dem att de ska ta större eget ansvar för sina
studier. Då är kolleger som strävar i samma riktning och som känner igen problemen från sina
egna klasser det bästa stöd man kan ha.

En nackdel med studiedagar och kurser på ett
par dagar är att det ofta saknas uppföljning. Ingen ställer krav på att man ska göra något av det
man lärde sig och de planer man eventuellt hade
när man lämnade kursen. Jag menar att det är slöseri med tid och fortbildningsmedel om man inte
på deltagarnas skolor ser till att det sker någon
form av uppföljning av all fortbildning. Ett sätt kan
vara att lärare som deltagit i samma utbildning gör
upp en plan för vad de vill göra och hur de ska
kunna stödja varann i utvecklingsarbetet. Utan
uppföljning blir det ofta ingenting av de visioner
som väcktes av fortbildningen.
Längre fortbildningskurser, en vecka eller mer,
är ibland uppdelade på flera tillfällen och ger då
möjligheter till uppföljning. Numera sker den här
typen oftast i form av uppdragsutbildning. Denna
skiljer sig från den ovan beskrivna utbildningen
genom att den initieras av skolan, ofta av en grupp
lärare som vill satsa på att utveckla sin undervisning i en viss riktning. Fortbildningens innehåll
har då en förankring hos lärarna, och detta ger
förutsättningar för att den ska engagera dem. Betydligt mer spännande kan det enligt min erfarenhet bli om ett par skolor till bjuds in. Tankeutbytet mellan lärarna blir ofta intressantare om inte
alla redan känner varann, och det blir som regel
mer dynamik i lite större grupper, 15-20 eller fler.
Som jag ser det bör en utbildning som omfattar en
vecka eller mer för att ge bästa effekt spridas över minst
ett år, gärna med uppföljning följande läsår. Jag tror
också att deltagarna får ut mer av en kurs om de är väl
förberedda på innehåll och uppläggning, och om de
redan före kursen har läst någon didaktisk litteratur
med anknytning till kursinnehållet. Då kan litteraturen bli en utgångspunkt för samtal där man kopplar
didaktisk teori till praktiska tillämpningar i klassrummet. Lärarnas egna erfarenheter inom de områden
som berörs bör vara centrala inslag i fortbildningen –
lärare är ofta varandras bästa fortbildare.
Ett sätt att följa upp och strukturera det fortsatta
arbetet är att lärarna vid slutet av första mötet i mindre grupper planerar vad de vill pröva i sin egen undervisning och sätter upp mål för tiden fram till första
återsamlingen. Kursledaren har en lämplig utgångspunkt för återsamlingarna om hon/han får kopior av
lärarnas planer, men lärarna har naturligtvis all rätt
att ändra i dem. Helst bör lärarna också ha läsuppgifter i anslutning till de planer de har, så att de får en
teoretisk förstärkning av det praktiska arbetet.

Vad händer i klassrummen?
Vid ett par tillfällen har jag haft möjlighet att något år efter sista mötet i en fortbildningskurs via
enkäter och skolbesök följa upp vad som blivit kvar
av det utvecklingsarbete som lärarna startade under det halvår eller år som fortbildningen pågick.
Det har rört en- eller tvåpoängskurser som jag haft
tillsamman med andra fortbildare i slutet av åttiotalet och början av nittiotalet. Omkring 150 lärare
från åtta olika kurser ingår i dessa uppföljningar. I
kurserna fokuserades dels kommunikativ språkundervisning, dels elevplanerat arbete. Deltagarna
undervisade alla i engelska på grundskolans mellan- och högstadium. I enkäterna svarade en liten
del av dem, mellan 10 och 15 procent, att de arbetade ungefär som de gjorde innan de deltog i fortbildningen. För några berodde detta på att de redan tidigare var nöjda med sin undervisning och
att kursen inte gav dem anledning att förändra.
Andra angav som skäl personliga problem eller för
stor arbetsbörda. De hade helt enkelt inte orkat
med att införa några nya arbetssätt även om de
velat utan fick vara nöjda med om ”det vanliga”
fungerade.
Merparten av deltagarna sade sig dock ha förändrat en hel del i riktning mot en mer kommunikativ språkundervisning. Den sortens förändringar hade i allmänhet gått relativt lätt att genomföra.
De låg i tiden, både elever och lärare tyckte att undervisningen blev roligare och det krävdes ingen
radikal förändring av rollerna i klassen.
En mindre andel av kursdeltagarna, i de tidigaste fortbildningskurserna omkring 10 procent, i
de senaste 25 procent, hade gjort mer djupgående förändringar av sin undervisning i åtminstone
någon av sina klasser. I små steg försökte de skola
in eleverna till större medvetenhet om vad och hur
de ville lära sig, och lät dem gradvis ta ett större
ansvar för sin inlärning. De förändringarna hade
varit betydligt svårare att genomföra. Kritiska eller osäkra elever som inte ville ha någon ändring
var ett av problemen. Ett annat var den egna osäkerheten liksom svårigheten att utveckla fungerande ramar och rutiner för nya arbetssätt. I några
fall fick de här lärarna stöd av kolleger som hade
deltagit i tidigare kurser eller på egen hand börjat
pröva någon form av elevplanerat arbete, och det
blev en god hjälp för dem att fortsätta. Det hände
att en del kolleger var uttalat negativa till de här
lärarnas strävanden, men nästan lika svårt att hantera var det demonstrativa ointresset hos en del
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kolleger för något som för dessa lärare kändes så
omvälvande. Vad som ändå fick dem att fortsätta om de gjorde det - var dels deras egen övertygelse
att de var på rätt väg, dels att merparten av deras
elever blev mer och mer positiva när rutinerna stabiliserats och de vant sig vid arbetssättet. Skolledningens inställning hade också stor betydelse; en
intresserad skolledning betyder mycket för lusten
att fortsätta ett utvecklingsarbete. (Se Eriksson &
Miliander 1991, Eriksson 1993)* .
De effekter av fortbildning som redovisas här
har förmodligen en viss allmängiltighet. Kommunikativ språkundervisning har gått tämligen lätt
att sprida via fortbildning och läromedel, och den
kommunikativa språksynen är numera allmänt
accepterad i skolorna även om det tagit lång tid.
Det finns dock mycket som pekar på att arbetssätt
som innebär förändring av lärares och elevers roller kommer att möta mer motstånd, och att det
kommer att ta betydligt längre tid innan de blir
allmänt accepterade och etablerade i undervisningen.

Nätverk mellan grundskollärare och
lärarutbildning
Vid lärarutbildningen i Karlstad kunde vi följa en
del av våra tidigare kursdeltagare i de kurser som
refereras ovan genom att de var handledare för
våra lärarkandidater eller själva deltog i fristående kurser i språkdidaktik. Vi såg att en del av dem
lyckades väl med att utveckla elevplanerat arbete,
och vi såg också att det fanns ett behov bland
många av dem att ha kontakt med varann för att
komma vidare på den vägen. Därför sökte vi och
fick medel från Skolverket för ett nätverk mellan
lärarna och lärarutbildningen. Nätverket hade ett
dubbelt syfte. Först och främst skulle det vara ett
stöd för de lärare som var i färd med att utveckla
elevplanerat arbete. Det andra syftet var att samla
en del av lärarnas erfarenheter i ett fortbildningsmaterial som kunde inspirera andra lärare som
strävar åt samma håll.
Nätverket bestod av 25 lärare från grundskolan och fyra lärarutbildare. För de senare var nätverket lika mycket en fråga om kompetensutveckling som för grundskollärarna, eftersom bara
någon av dem hade egen erfarenhet av elevplanerat arbete i grundskolan. Merparten av lärarna undervisade i år 4-6 och hade i andra ämnen länge
låtit eleverna göra sina egna veckoplaneringar,
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men i engelska hade flera av dem inte haft mod
att gå ifrån en mer traditionell, lärarledd undervisning. I gruppen fanns också sju lärare som arbetade i åldersintegrerade klasser. Tre av dem hade
lång erfarenhet av elevplanerat arbete i engelska.
De övriga fyra hade tidigare sett engelska som det
ämne som inte lämpade sig för åldersintegrerade
klasser. Insikten om att elevplanerat arbete ger helt
andra möjligheter för eleverna att arbeta på sin
egen nivå gjorde att de tillsammans utvecklade
rutiner för sådant arbete i sina fyr-fem-sexor.
Tre gånger per termin under två år hade vi
nätverksmöten. Dessemellan gjorde lärarna besök
i varandras klasser. Innan nätverket startade hade
lärarnas skolledningar lovat dem att få ledigt för
detta och få eventuella resekostnader betalda.
Trots detta blev antalet besök per lärare ganska
litet, men i regel ledde besöken till meningsfulla
erfarenhetsutbyten och en och annan aha-upplevelse. Någon ny tanke fick man alltid med sig, även
vid besök i klasser där eleverna inte var särskilt
duktiga på att planera sitt arbete. Detta blev jag
själv varse vid de skolbesök jag gjorde hos deltagarna.
Inför nätverksmöten hade lärarna i uppgift att
tänka igenom hur de gjorde för att skola in eleverna till större eget ansvarstagande. Hur arbetade
de med hörförståelse, textläsning, ordinlärning,
talträning och skrivande, hur kom grammatiken
in, och hur lade de upp tema och projektarbete?
Hur skolade de in eleverna i samarbete, en förutsättning för elevplanerat arbete? Hur lärde de dem
planera och utvärdera sitt arbete, och hur gick de
tillväga för att utveckla deras medvetenhet om hur
man lär sig språk? I grupper redogjorde lärarna
för sitt arbete och jämförde erfarenheter, och vi
lärarutbildare skrev ner deras redogörelser och
sammanställde efter varje möte. I dessa sammanställningar knöt vi också an till de didaktiska resonemang vi hade haft vid mötena, så att det praktiska klassrumsarbetet fick en teoretisk förankring.
Därefter fick lärarna läsa våra sammanställningar,
ändra och lägga till när så behövdes. Ibland fick vi
in längre beskrivningar från någon av lärarna om
något som gällde just hans eller hennes klass. En
lärare som haft ett väl fungerande elevplanerat
arbete i engelska i ett par år skrev om hur hon
misslyckades totalt med sådan undervisning i sin
nya klass, där en tredjedel av eleverna hade svåra
sociala problem. Efter mycket grubbel kom hon
fram till ett slags kompromisslösning som inte var
vad hon hade drömt om, men som ändå fungera-

de. Hennes berättelse liksom många av de andras
finns samlade i fortbildningsmaterialet Engelska för
livet (Eriksson & Tholin, 1997).
Nätverket är ett exempel på att kompetensutveckling kan ske på annat sätt än genom kurser.
Hos de här lärarna fanns ett gemensamt intresse
och ett behov av att få veta hur andra gjorde. Kravet på dem att tänka igenom och redogöra för hur
de gick tillväga för att utveckla någon form av elevplanerat arbete gjorde att de själva blev mer medvetna om vad de ville med sin undervisning och
hur den blev i praktiken. Det var denna process
liksom mötena med kollegerna i nätverket som
var den verkliga fortbildningen för dem. Den bok
de själva gett material till blev en förstärkning, ett
synligt bevis, men den var inte huvudsaken för
dem. Att boken har kommit att användas både i
fortbildning och grundutbildningen visar att innehållet är meningsfullt och uppslagen användbara
även för andra än de som deltog i nätverket.

Nätverk med gymnasie- och
komvuxlärare
Ännu ett nätverk med samma inriktning, eller snarare två, kom att utgå från lärarutbildningen i Karlstad. Även denna gång hade vi finansiellt stöd från
Skolverket för samordning och dokumentering av
verksamheten. Nu rörde det sig om gymnasie- och
komvuxlärare. I det ena nätverket ingick 25 lärare
från skolor i Stockholm, i det andra ett tjugotal
värmlandslärare. Från början hade vi planerat ett
tredje nätverk, men det misslyckades vi med. Anledningen var att vi tillsammans med skolledningar försökte skapa ett behov som inte fanns mer än
hos några få av lärarna. Elevplanerat arbete var
inte prioriterat bland merparten, och efter ett par
möten fick vi lägga ner det hela eftersom så få var
intresserade av att fortsätta. Med nätverk är det
som med kompetensutveckling; det är lärarna själva som ska tala om vad de har behov av för att
verksamheten ska bli meningsfull.
De flesta av lärarna i nätverken i Stockholm och
Värmland hade tidigare deltagit i föreläsningar
eller kurser om elevautonomi i språkundervisningen. Några få hade många års erfarenhet av elevplanerat arbete, men merparten hade endast prövat sådant arbete i begränsad omfattning. Fem-sex
var nya eller nästan nya som lärare. Motivet för
lärarna att delta var till exempel att man ville ”få
impulser”, ”få råg i ryggen”, ”lära av dem som har
* Se June Milianders artikel s 235

erfarenhet av elevplanerat arbete” och ”få hjälp
med idéer om hur man arbetar elevstyrt med svagmotiverade och svagpresterande elever”. För oss
från lärarutbildningen var det angeläget att med
tanke på våra lärarkandidater få veta vilka lärare i
Värmland som var inriktade mot elevplanerat arbete. Dessutom behövde vi bättre kännedom om
hur det arbete, som vi gav den teoretiska grunden
och praktiska uppslag för i vår didaktikundervisning, såg ut i verkligheten.
En lärare med grundlig erfarenhet av elevplanerat arbete på komvux, Inga Rebenius, redogjorde i båda nätverken för hon konkret gick tillväga
när hon skolade in eleverna i elevplanerat arbete
(se Rebenius, 1998). June Miliander från lärarutbildningen i Karlstad introducerade portföljmetodiken, som hon själv arbetat med i några år och
som hon för övrigt skriver om i denna bok*. I övrigt var det de deltagandes egna erfarenheter som
diskuterades under mötena, som hölls fem gånger om året i två år. I Stockholm bildade lärarna
dessutom mindre nätverk, varav det ena träffades
regelbundet under hela projekttiden och bytte
erfarenheter om material och arbetssätt. Vi lärarutbildare gjorde besök i flertalet av deltagarnas
klasser både i Stockholm och i Värmland.
Eftersom deltagarna hade så olika erfarenheter av elevplanerat arbete fick de naturligtvis olika
utbyte av nätverket. På ett par skolor var den viktigaste effekten att lärarna inom skolan började samarbeta mycket mer än tidigare. De besökte varandras klasser och utvecklade en gemensam struktur
för elevernas arbete som såg ut att fungera bra.
Ett par lärare med lång erfarenhet av elevplanerat arbete fick dela med sig till andra mer än vad
de själva fick ta emot, men även de lärarna hade
behov av att få diskutera sin undervisning med
andra. Som en lärare uttryckte det: ”Trots att jag
arbetat med elevautonomi i ett antal år tycker jag
fortfarande ibland att jag är ute på ett gungfly.”
Många av deltagarna ansåg att de både fått praktiska uppslag för arbetet och mod och lust att utveckla sin undervisning vidare. Tre citat ur enkäter får illustrera vad som ofta framkom vid mötena:
Det är oerhört viktigt att få tillfälle att prata med
kolleger om det faktiska arbetet, om problem man kämpar med och själv försöker hitta lösningar på. Nätverket ger rikliga tillfällen till detta. Det är befriande
att höra att andra har samma problem som en själv
och att tillsammans få försöka hitta lösningar. …
Många av de tankar som vi introducerats i i nätverket
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har gett stöd, hjälp och idéer att komma till rätta med
sådant man ”kört fast” med.
Nätverket har gett mig tillfälle att arbeta på ett nytt
sätt i stället för ett traditionellt. De flesta lärare där
jag arbetar har traditionell undervisning och jag tror
det hade varit stor risk att jag också hade blivit en
traditionell lärare. Som ny lärare är man ganska osäker på vad som är ”bäst”. Nätverket är min räddning.
Den största nyttan av nätverket har för mig varit att
bli inspirerad av positiva kolleger. Jag har tvingats
tänka igenom vad jag gör och hur det fungerar, vad
som är bra och vad som kunde göras bättre. I vårt
lilla nätverk byter vi regelbundet tips och funderingar, och hur trött man än känt sig när vårt sammanträde närmat sig, så har man alltid gått därifrån
uppiggad och full av nya krafter.
För balansens skull bör tilläggas att ungefär en fjärdedel av nätverksdeltagarna slutade komma efter
mindre än ett år. Att nätverket ändå var värdefullt
för merparten av deltagarna tror jag berodde på
att det fungerade under så lång tid att lärare hann
pröva många idéer i sin undervisning, göra misstag, ha någon att diskutera dem med, få nya idéer
och pröva igen. Den möjligheten är viktig när man
arbetar med något så långsiktigt som att försöka
utveckla elevplanerat arbete i språkundervisningen.
Tanken var att erfarenheter även från detta
nätverk skulle ge upphov till ett fortbildningsmaterial, alltså en bok av liknande typ som Engelska
för livet, men nu för gymnasium och komvux. Jag
samlade material från mötena och från mina skolbesök, och en del skriftliga redovisningar kom
också in från lärarna, men någon sammanställning
var inte klar när nästa projekt krävde uppmärksamhet. För att rationalisera bort problemet och
bredda innehållet i boken beslöt jag skjuta upp
färdigställandet och ta med erfarenheter från det
nya projektet också. I nätverken hade vi utgått från
engelska, men lärarna anpassade ofta idéerna till
övriga språk. Det nya projektet rörde elevernas
obligatoriska val av ett andra språk, fortsättningseller nybörjarspråk, på de teoretiska gymnasieprogrammen och kom att kallas Språk 2-projektet.
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Utvecklingsprojekt i språk 2
Kompetensutveckling utöver det normala kan lärare ibland få med särskilda projektmedel. Ett exempel är Utbildningsdepartementets satsning på
”Utvecklingsprojekt för lärare” 1998-2000. 168 skolor fick medel för att i samarbete med högskolan
utveckla den didaktiska och teoretiska kompetensen i lärarrollen. Målsättningen var bland annat
att lärarna genom projekten skulle ges tillfälle att
”tillsammans med sina kolleger reflektera över sitt
arbete, utvärdera sin verksamhet och ompröva sin
undervisning”. Denna målsättning passade väl in
på det arbete som språk 2-lärarna vid en gymnasieskola i Västsverige hade påbörjat. Bakgrunden
var många språk 2-elevers bristande intresse för
att läsa ett andra främmande språk. Hur skulle man
förändra lärar- och elevrollerna, hela lärmiljön, så
att fler elever fick lust att läsa det språk de valt?
Språk 2-lärarna sökte och fick medel att fortsätta
det arbete de hade påbörjat. I detta skede fick vi
vid Karlstads universitet kontakt med lärarna, och
jag blev engagerad som handledare. Givetvis innebär projektmedel att man kan satsa mer tid på utvecklingsarbete än när man får hålla sig inom de
ramar som skolan kan erbjuda. De idéer vi arbetade efter är dock användbara i alla fortbildningssammanhang men förutsätter att tid sätts av för
läsning av och samtal kring didaktisk litteratur, och
om man så önskar också för lektionsbesök.
Den plan vi tillsammans gjorde upp för arbetet i
projektet gick ut på att lärarna skulle
1. höja sin teoretiska kompetens genom att läsa
och diskutera språkdidaktisk litteratur,
2. tillämpa en del av de tankar och idéer de fått
genom litteraturen i sin egen undervisning och
utbyta erfarenheter med varandra,
3. försöka göra eleverna mer delaktiga i undervisningen genom att få igång en dialog med dem
om olika vägar att nå läroplanens mål,
4. göra lektionsbesök hos varandra och försöka
föra konstruktiva samtal kring lektionerna.
Något som kom att tas upp kontinuerligt av samtliga lärare var klassrumsklimatet och olika sätt att
påverka detta i positiv riktning. Gemensamt för
alla var också att de ville lägga mer fokus på muntlig kommunikation. För övrigt hade olika lärare
olika förhoppningar om hur de ville utveckla sin
undervisning. Autenticitet i undervisningen var ett

starkt önskemål för ett par av lärarna. Med detta
menade de att eleverna så mycket som möjligt skulle ges tillfälle att använda målspråket till att tala
och skriva om sådant som angick dem själva hellre än att tala om fiktiva personer i en text. Både
autenticiteten och fokuseringen av den muntliga
kommunikationen hängde samman med hur man
skulle kunna öka elevernas motivation för språket.
De lärare som hade nybörjargrupper funderade
också över hur de skulle kunna tona ner grammatikundervisningen under de första månaderna, t.
ex. genom att integrera grammatikträningen i
muntliga dialoger. Den entusiasm som flertalet
elever har när de börjar med ett nytt språk brukar
nämligen enligt lärarnas erfarenhet för ganska
många elever bytas i besvikelse när de märker att
de inte hänger med i grammatikundervisningen.
Projektmedlen gjorde att det i de sju-åtta deltagande lärarnas tjänst kunde avsättas tid för läsning
av didaktisk litteratur, litteraturseminarier och
besök i varandras klasser. Första året kunde vi lägga in två heldagar + tre halvdagar per termin på
schemat för seminarier och uppföljning av klassrumsbesök. Andra året avsattes ungefär hälften
så mycket tid till projektarbetet. Min roll var att
leda seminarierna och att skriftligt sammanfatta
lärarnas erfarenheter av sitt utvecklingsarbete.
Dessutom deltog jag i ett tiotal lektioner hos olika
lärare.
Den litteratur vi använde var Ulrika Tornbergs
Språkdidaktik (1997) och Bo Lundahls Läsa på främmande språk (1998). Till varje litteraturseminarium hade lärarna i uppgift att läsa om ett område i
böckerna, t. ex. textbehandling, talträning, grammatikundervisning eller projektarbete. (Lundahl
behandlar dock inte grammatikundervisning.) På
seminariet diskuterade de vad de hade läst och
vad de ville pröva i sin egen undervisning, gärna
tillsammans med någon av de andra deltagarna.
Vid nästa möte utbytte de erfarenheter från arbetet i klassrummet. Lärarna lämnade också in korta redogörelser för vad de gjort, och baserat på
deras muntliga och skriftliga redogörelser samt
mina lektionsbesök gjorde jag tillsammans med
en av lärarna sammanställningar över idéer som
prövats i klasserna. Detta material tillsammans med
det från gymnasie- och komvuxnätverken finns nu
samlat i boken Språk för livet (Eriksson & Jacobsson, 2001)
Lärarna gjorde också besök i varandras klasser.
Det var schematekniskt inte lätt att ordna eftersom lektionerna i stor utsträckning var parallell-

lagda, men det blev ändå av åtminstone ett par tre
gånger för varje lärare. Av slutrapporten från projektet till Skolverket framgår följande:
Litteraturläsningen och samtalen vid seminarierna
gav en mängd uppslag när det gäller arbetssätt och
dessutom nya perspektiv på invanda sådana. Det
konkreta klassrumsarbetet kunde knytas till teoretiska diskussioner om varför man gör det man
gör, och varför det ibland kan finnas anledning
att utveckla och förändra praktiken. Lärarna fick
lättare att sätta ord på sin ”tysta kunskap” och blev
mer benägna att tala med eleverna om varför de
gjorde på ena eller andra sättet. Eleverna fick större förståelse för vad som skedde i klassrummet,
vad syftet med olika aktiviteter var i förhållande
till kursplanens mål, och de fick större möjligheter att bidra med egna konstruktiva synpunkter.
Det blev en pedagogisk dialog mellan lärare och
elever som kändes väsentlig för undervisningen
och som förde elever och lärare närmare varann.
Olika lärare tog till sig olika uppslag från litteraturen och samtalen med kollegerna. Både Lundahl och Tornberg talar om betydelsen av förförståelse vid textbehandling. Detta inspirerade några
av lärarna att pröva en del av deras förslag. Lärarnas erfarenhet var att satsning på förförståelse gjorde det lättare för eleverna att fokusera på innehållet i nya texter och komma igenom dem snabbare,
och det gjorde läsningen mindre ”jobbig”. Lundahls ”språkutvecklande frågor” och uppgifter för
samtal kring texter gav många uppslag om hur
man kan skapa en relation mellan texten och eleven. Härigenom får arbetet med texten mer autenticitet, eleverna talar om sådant som angår dem
själva och blir rimligen mer engagerade i samtalet.
Tornbergs kapitel ”Om grammatik” blev för
lärarna en bekräftelse på egna erfarenheter, och
samtidigt ett klargörande av vilka förutsättningar
som måste gälla för att elever ska kunna tillämpa
en grammatisk regel i målspråket. Det innebar att
de satsade mer på att låta eleverna tillämpa den
grammatik de höll på att lära sig i egen språkproduktion i stället för att arbeta i övningsböcker.
Detta var naturligtvis inget nytt för lärarna, men
det blev en mer medveten satsning på att söka
situationer där grammatiken kunde tränas i naturliga sammanhang. Eleverna fick också själva i
smågrupper utifrån exempelmeningar diskutera
sig fram till slutsatser och formulera grammatiska
regler för att sedan tillämpa dem i nya meningar.
Huruvida detta sätt att arbeta har bättre effekt på
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elevernas språk än andra sätt kan man kanske inte
bevisa. Enligt lärarna är det ändå tydligt att engagemanget hos de allra flesta elever är större när
de själva tillsammans med kamrater försöker komma fram till hur språket fungerar än när läraren
leder genomgången av ett grammatiskt moment.
Samtalen kring den didaktiska litteraturen gav
också lärarna tillfällen att ge exempel från sin egen
undervisning. Det mesta de läste om hade åtminstone någon av dem tillämpat i egen undervisning
och kunde därför dela med sig av sina erfarenheter. Dessutom hade de en hel del egna idéer på de
områden som behandlades, framför allt om hur
texter kan användas som underlag för samtal och
skrivande med anknytning till elevernas egen vardag.
Språk 2-projektet ledde till att samarbetet mellan lärarna fördjupades och att lärarna i de olika
språken blev varse att de hade en hel del att ge
varann. De besök lärarna gjorde i varandras klasser skapade en öppenhet mellan dem och gav en
del nya impulser, samtidigt som lärarna såg att de
i flera avseenden arbetade någorlunda lika. Vi
använde oss av idéer ur Lauvås-Lycke-Handals
Kollegahandledning i skolan (1997). Poängen med
vad författarna kallar reflekterande handledning
mellan kolleger är inte att få andra att handla på
ett speciellt sätt som man själv tycker är bra. I stället är syftet att ”medvetandegöra och vidareutveckla den enskilde lärarens praktikteori om undervisning och lärararbete, samtidigt som lärarna som
kollegagrupp utvecklar sin gemensamma yrkeskunskap, yrkesetik och yrkespraktik” (s. 13). I någon mån kan man säga att klassrumsbesöken bidrog till detta i Språk 2-projektet. Det var dock
inte alltid lätt för observatörerna att komma med
konstruktiva synpunkter, och de hade gärna haft
någon form av observationsschema att hålla sig till.
Vi lyckades inte komma fram till ett gemensamt
mönster för hur observationerna skulle genomföras, och därför fick lärarna själva inför varje besök
göra upp om vad som skulle observeras och kommenteras. Så här skriver en av dem i sin utvärdering om observationerna:
Lektionsobservationerna har fungerat bra. Vi har
öppnat dörrarna till våra klassrum, lärt känna varandra bättre. Det är nyttigt med en observatör i klassrummet. Som undervisande lärare är man ofta så
mitt uppe i det man gör att man missar en del av
vad som händer i klassrummet. Det är väldigt nyttigt och tankeväckande att efteråt lyssna till observa250

törens kommentarer. Det har gjort mig mer medveten
om: Vad gör jag egentligen i klassrummet? Varför?
Är detta ett bra sätt att uppnå målen? Det som jag
själv tyckte var svårast var att veta vad man skulle
säga/kommentera när man själv varit observatör.
Bäst fungerade det när vi i förväg hade bestämt vad
vi skulle ta upp. (Ur avrapporteringen av Språk
2-projektet till Skolverket, juni 2000.)
Av utvärderingarna framgår också att Språk 2-projektet medfört att lärarna känner sig säkrare på
vad de gör och varför de gör just så. Undervisningen har blivit mer varierad, och lärarna söker mer
medvetet autentiska tal- och skrivsituationer därför att eleverna då förefaller bli mer motiverade.
Ibland har dock entusiasmen för nya idéer varit
större än förmågan att genomföra dem. Till exempel hinner man i stora klasser inte ge tillräcklig respons på elevers dagboksskrivande, och det
känns frustrerande för både lärare och elever. Fortfarande finns elever som man inte lyckas engagera i undervisningen, men för lärarna och enligt
deras uppfattning också för många elever har undervisningen blivit roligare och mer meningsfull.
Ett projekt som detta, initierat av lärarna själva
och med goda resurser, leder nästan alltid till en
positiv utveckling i några avseenden, åtminstone
på kort sikt. Frågan är hur länge detta håller i sig
när projektet är avslutat. Lärarna är helt överens
om att tid även i fortsättningen bör avsättas för
regelbundna pedagogiska möten eller seminarier,
där endast undervisning diskuteras. Då finns en
chans att undervisningen inte stagnerar eller faller tillbaka utan i stället fortsätter att utvecklas.
Projekt av den här omfattningen kräver utvecklingsmedel, oftast mer än den egna skolan kan ställa upp med. Skolverket kan vara en finansieringskälla, men det krävs att man har en idé om vad man
vill göra, att man lägger ner tid på att formulera
vad man vill med sitt utvecklingsarbete och att det
ligger i linje med de satsningar som är aktuella.

Seminarieserier för handledare
Nu går vi från den ena ytterligheten till den andra
vad beträffar omfattning och resurser för fortbildning. Vid lärarutbildningen i Karlstad har liksom
på flera andra orter införts ett system med partnerskolor för grundskollärarutbildningen. Det
innebär att alla lärarkandidaterna vid en partnerskola genom hela sin utbildning har en bestämd

lärarutbildare som mentor oberoende av vilka
ämnen som ingår i deras utbildning. Ett problem
med detta system är att kontakten mellan lärarutbildarna inom ett ämne och ämneslärarna på fältet har blivit avsevärt reducerad eftersom kanske
bara någon av de kandidater man är mentor för
har mentorns ämne i sin utbildning. Partnersystemet har sina fördelar, men både lärarutbildarna
och ämneslärarna på fältet beklagar att den kontinuerliga kontakten har försvunnit. För att i någon
mån kompensera detta inbjuder lärarutbildningen i Karlstad handledarna vid partnerskolorna till
ämnesdidaktiska seminarieserier.
I de serier som jag har haft hand om har språklärare – här ingår naturligtvis också klasslärare med
engelska – träffats vid fyra eftermiddagsmöten med
3-4 veckors mellanrum. Genom dessa möten har
lärarna fått tillfälle att sätta sig in i och diskutera
en del av den litteratur som kandidaterna läst i
didaktikkurserna. Lärarna hade i uppgift att koppla olika avsnitt av litteraturen till kursplanens mål
och till sin egen praktik, och de bytte erfarenheter med varann vid varje seminarium. En del av
lärarna hade mycket att ge och delade villigt med
sig av tankar, idéer och material.
En fråga som kom upp flera gånger i seminarierna var olikheterna mellan grundskole- och
gymnasielärare när det gäller undervisningens
innehåll, särskilt grammatikens roll. En del gymnasieskolor inleder elevernas första termin med
att ge dem ett diagnostiskt prov där huvuddelen
utgörs av ordkunskap och grammatik utan kontext. Sådant är lätt att testa men det ger, menar
grundskollärarna, fel signaler till eleverna och kan
bidra till att de tappar självförtroendet. Genom
påverkan bland annat av de nationella proven i
engelska i år 9 har lärarna vant sig vid att grammatik bör testas som en del i hela språkfärdigheten,
inte som ett särskilt moment. Proven visar också
när det gäller tal- och skrivfärdighet att det är vad
eleverna kan uttrycka på språket som bedöms,
både ur innehållslig och språklig synvinkel. Grammatikfel och annat som av tradition setts som allvarliga språkfel bedöms i de nationella proven inte
särskilt allvarligt så länge de inte stör kommunikationen. Proven är naturligtvis avstämda mot kursplanens mål och har varit en hjälp för lärarna att
lägga mer tonvikt vid språkanvändning i tal och
skrift och mindre vid formell träning. På så vis har
de också kunnat behålla intresset hos fler elever och
undvikit att stöta bort en del av dem som har svårt
att ta till sig teoretisk grammatikundervisning.

Därför känns det fel när en del gymnasielärare har
en annan uppfattning om vad som är viktigt i undervisningen och talar om att eleverna kan allt
mindre grammatik när de börjar gymnasiet.
Seminarierna blev ett tillfälle för lärarna att
lufta sina känslor och samtidigt diskutera vitala
frågor om undervisningens innehåll och mål. Deras många gånger kritiska synpunkter har lett till
att en arbetsgrupp har bildats av lärare från båda
stadierna som ska försöka åstadkomma en bättre
samordning mellan undervisningen på de olika
stadierna. Det bör tilläggas att språklärare i gymnasieskolan representerar helt olika uppfattningar i den här frågan och att många av dem inte frivilligt skulle börja ett läsår med diagnostiska prov
av den sort jag nämnt. Och visst finns det fortfarande många grundskollärare som lägger mer vikt
vid form än innehåll och hellre testar det som är
lätt att testa än sådant som direkt avspeglar kursplanens mål.
För lärarutbildningen är seminarier av den här
typen ett utmärkt sätt att få ut samma ”budskap”
till praktikskolornas lärare som till lärarkandidaterna. Dessutom är det viktigt för lärarutbildarnas
trovärdighet att de har kontakt med ämneslärarna på fältet, är insatta i deras syn på undervisning
och vet något så när vad som sker i klassrummen.
För lärarna blev seminarierna, som givetvis var frivilliga, också ett välkommet tillfälle att datera upp
sina didaktiska kunskaper. Allra mest uppskattade
de att möta lärare från andra skolor, att få höra
hur några hade inlett intressanta läs- eller skrivprojekt, hur andra strävade med motivationsskapande arbetssätt i engelska som B-språk, och hur
åter andra arbetade med ämnesövergripande projekt. Här kände de igen sin egen praktik men fick
den återgiven i ett annat perspektiv.

Lärare och lärarutbildare i samverkan
ger den bästa fortbildningen
Det är uppenbart att det behövs både tid och
många möjligheter till kompetensutveckling för
att man ska klara av att genomföra de förändringar av undervisningen som nya kursplaner förutsätter, eller som av andra skäl känns angelägna.
Alla här nämnda kategorier behövs – de stöder
varann och passar vid olika tillfällen. Min erfarenhet är att den utbildning där initiativet kommer
från lärarna själva och där det finns möjlighet att
ha uppföljningsmöten av något slag har bäst för251

utsättningar att få långvariga effekter. Tid för läsning av didaktisk litteratur, tid för diskussion kring
litteraturen och för utbyte av erfarenheter från
klassrummen är väsentligt, och detta kräver att
man möts ett antal gånger. Kursledarens roll är
att ge överblick över den didaktiska utvecklingen
inom ämnet, men också att lyfta fram och knyta
an lärarnas egna erfarenheter till den, få lärarna
att reflektera över och formulera varför de gör som
de gör och vilka mål de har för olika arbetssätt.
En ökad medvetenhet om den egna praktiken ger
bättre självförtroende men också ett bra utgångsläge för vad man vill gå vidare med. För övrigt är
lärarna själva, som jag tidigare sagt, ofta varandras
bästa fortbildare – när de får tid och tillfälle.

4. Finns eller planeras någon samverkan mellan
gymnasieskolan och grundskolan i er kommun
när det gäller tolkning av de olika stegen i kursplanens mål? Hur ser denna samverkan ut, och
vad har den hittills lett till?

Lästips
Den litteratur av handbokskaraktär som tas upp i
litteraturförteckningen kan samtidigt ses som lästips eftersom den är värdefull för alla som vill utveckla sin lärarprofessionalism.

Litteraturförteckning
Författarpresentation
Rigmor Eriksson, fil.dr och lektor vid Karlstads
universitet, pensionerad sedan år 2000. Hon har
undervisat i språkdidaktik på grundutbildningen
och inom lärarfortbildningen. Rigmor Eriksson
har även författat läromedel i engelska och skrivit
handledningar för lärarutbildningen.

Diskussionsfrågor
1. Försök dra dig till minnes vilket ”budskap” i
fortbildningssammanhang som gjort det största
intrycket på dig. Varför blev du påverkad? Fick
”budskapet” några konsekvenser för din undervisning, och blev de i så fall bestående? Diskutera med en eller ett par kolleger.
2. Vad anser du är det viktigaste du (och dina
kolleger) bör försöka utveckla i din (er) språkundervisning under det närmaste året? Har du någon idé om hur du/ni gör det bäst? Vilket stöd
kan ni behöva ”utifrån”, vilken typ av litteratur
skulle ni vilja sätta er in i, och hur skulle er kompetensutveckling kunna läggas upp?
3. Om du själv skulle få klassrumsbesök av en
kollega, vad skulle du vilja att hon/han i första
hand observerade och kommenterade efter lektionen? Du bör ha en bestämd klass i tankarna
eftersom det rimligtvis blir olika i olika klasser.
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Tema 6
Bedömning av språkfärdighet och utvärdering

Under det här temat återfinns artikeln Bedömning
av språkfärdighet i nationella prov och bedömningsmaterial av Gudrun Erickson och Lena Börjesson.
Författarna – tillika provkonstruktörer – redogör för bakgrund , syfte, principer och utformning
av de nationella proven. De kommer också i ett avsnitt in på frågan vilken påverkan proven kan tänkas ha på lärande och undervisning, s.k. washbackeffekter.
När de nationella proven först kom i mitten av
1990-talet ersatte de tidigare standardprov och
centralprov. Liksom dessa var deras huvudsakliga
syfte att bilda underlag för lärarens bedömning av
elevernas språkfärdighet som en av grunderna för
betygssättning i de olika skolformerna.
Men sedan dess har materialen kompletterats
och innehåller nu förutom ämnesproven i grundskolan och kursproven för den gymnasiala utbildningen även Diagnostiskt material samt dessutom Bedömningsmaterial för muntlig och skriftlig produktion/
interaktion, dvs. partiella kompetenser.
Dessa olika material för bedömning används i
olika språk vid olika tillfällen men har till viss del
ett gemensamt grundläggande syfte. De skall sammantaget tjäna syftet att ge elever och lärare verktyg för diagnos och kontinuerlig bedömning i lärandeprocessen.
Författarna framhåller dock att allt i kursplanerna inte inkluderas i de nationella proven utan
att vissa mål, till exempel elevernas medvetenhet
om och ansvar för det egna lärandet och även de-
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ras förmåga att använda olika hjälpmedel snarare
hänskjuts till fortlöpande bedömning över längre
tid.
Men bedömning och betygssättning är långt
ifrån det enda syftet med materialen. Genom att
dessa även söker tydliggöra flera av målen i kursplanerna kan de också hjälpa elever och lärare att
i deras återkommande utvärdering av komponenter i lärandeprocessen tolka och konkretisera styrdokumentens innehåll.
För att de olika syftena med de nationella proven skall kunna förverkligas betonar författarna
att några grundläggande principer för provens
konstruktion måste följas. Dessa principer innebär för att nämna några exempel att proven skall
ses som en integrerad del av en didaktisk helhet,
att de skall ge eleverna möjlighet att visa vad de
kan, inte primärt vad de inte kan och att proven
skall vara valida och reliabla.
Författarna visar med sin artikel att våra nationella prov liksom språkkursplanerna går mot en
viss uniformitet med strävanden inom EU på språkområdet. En sådan utveckling kan på sikt komma
att underlätta jämförelser mellan länderna, när det
gäller kompetens för studier och arbete.
Det är fullt klart att framtagandet av de svenska nationella proven och bedömningsmaterialen
sker med eftertanke och stöd i aktuell forskning.
För kvaliteten borgar också att proven ges sin slutliga utformning först efter noggranna utprövningar i stora elev- och lärargrupper.

Bedömning av språkfärdighet i nationella prov
och bedömningsmaterial
Gudrun Erickson, Lena Börjesson

Människor lär sig språk på olika sätt, för olika syften och under olika betingelser. Gemensamt för
allt lärande är dock att det innefattar någon typ av
bedömning i vid bemärkelse. Även här finns stor
variation: bedömningen kan göras av inläraren
själv och/eller av någon utomstående person, den
kan ha olika syften och utformas på olika sätt. Vi
kommer här att närmare beröra en specifik aspekt
av bedömning, nämligen den som inom den svenska skolans ram med hjälp av nationellt framtagna
prov görs av elevernas kunskaper i främmande
språk. Vår avsikt är att ge en kortfattad beskrivning av det nuvarande nationella provsystemet i
språk, de principer som ligger bakom samtliga
material, arbetsgången för hur proven tas fram och
vilka effekter de kan tänkas ha. Vi kommer därefter att mera konkret diskutera proven i engelska i
grundskolan och den gymnasiala utbildningen för
att avslutningsvis beröra det utvecklings- och
forskningsarbete som pågår samt något litet reflektera kring framtiden.

Bakgrund
Nationellt eller centralt tillhandahållna prov har
en lång tradition i den svenska skolan. Hit kan
räknas de real- och studentskrivningar, som gavs
fram till slutet av 1960-talet, samt även folkskolans,
sedermera enhetsskolans och grundskolans, standardprov, som introducerades på 1940-talet och
som från slutet av 1950-talet även omfattade engelska. I slutet av 1960-talet infördes de s.k. centrala proven i gymnasieskolan. (För närmare information om utvecklingen av det svenska nationella
provsystemet, se Marklund, 1987.)
Prov som genom åren tillhandahållits av den
centrala skolmyndigheten har påverkats av ett antal olika faktorer. Väsentligt är här givetvis provens syfte inom ramen för det gällande utbildningssystemet, bland annat det betygssystem inom vilket
de givits. Viktigt att komma ihåg är t.ex. att stan-

dardproven och de centrala proven från 1960-talet fram till införandet av de nya läroplanerna 1994
gavs inom ramen för ett normrelaterat (”relativt”)
betygssystem, vilket innebar att deras främsta syfte
var att möjliggöra en jämförelse av gruppers
medelvärden och spridning med ett riksgenomsnitt. De nuvarande proven däremot ges i ett måloch kriterierelaterat system, vilket betyder att de
skall stödja lärares bedömning av enskilda elevers
kunskaper i relation till centralt fastställda mål och
betygskriterier.
Provens utformning påverkas naturligtvis också
av innehållet i gällande styrdokument för skolan,
dvs läroplaner och kursplaner. Marklund uttrycker
detta som att proven kan ses som ”direkta och indirekta läroplanstolkningar”, vilket innebär att de
fungerar som en konkretisering av de aktuella styrdokumenten. Att de nuvarande proven har en
klart kommunikativ och funktionell prägel har
följaktligen att göra med den kunskaps- och språksyn som genomsyrar de nu gällande läro- och kursplanerna.
Vidare bör nämnas att det har funnits och finns
olika traditioner vad gäller bedömning av kunskaper i språk, och att dessa på olika sätt påverkat de
nationella provens utformning. Detta har att göra
med uppgifters utformning, bedömning av fel och
mycket annat. Nämnas kan t.ex. att man i tidigare
prov mera strävade efter att bedöma språkliga företeelser och färdigheter i ”rena” former, alltså var
för sig, medan nutida prov i regel har en mera
holistisk ansats, som syftar till att bedöma olika
delkompetenser i integrerade former. (För diskussion av olika traditioner vid bedömning av språkfärdighet, se Lindblad, 1990; Spolsky, 1995)
Till sist måste framhållas att proven givetvis
anpassats efter den elevkategori de varit ämnade
för. Så har t.ex. prov för yngre barn alltid haft en
något annorlunda utformning än motsvarigheterna för äldre elever, detta oberoende av övriga påverkansfaktorer.
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Det nuvarande provsystemet
Inför övergången till ett mål- och kriterierelaterat
bedömningssystem, togs i början av 1990-talet ett
beslut om en utvidgning av det gällande nationella
provprogrammet1. Material för bedömning av elevernas kunskaper skulle, i synnerhet i grundskolan,
tillhandahållas vid betydligt fler tillfällen än tidigare
som stöd för lärarna i deras kontinuerliga bedömning av elevernas kunskapsutveckling och som
hjälp vid betygsättning. Planerna preciserades

1994 i ett uppdrag från Utbildningsdepartementet till Skolverket och har senare kompletterats, så
att det nationella programmet för bedömning av
kunskaper i engelska och moderna språk – kopplat till de olika stegen i Kursplaner 2000 – för närvarande ser ut på följande sätt (observera att systemet inte är statiskt utan att förändringar av olika
slag kan komma att ske):

Nationella prov och bedömningsmaterial (2001)
Steg
(kpl 2000)

Engelska

1

Ämnesprov år 5

2

Moderna språk

D

M

I

A

A

T

G

E

N.

R.

Bedömningsmaterial2 (Språkval år 9/Steg 2)
Franska, spanska, tyska

3

4

Ämnesprov år 9

Kursprov/material ur Skolverkets provbank
Franska, tyska

5

Nationellt prov
Engelska A

6

Nationellt prov
Engelska B

7

Bedömningsmaterial3
Engelska C

Ämnesprovet i engelska för år 9 har varit obligatoriskt sedan det gavs första gången 1998. Det
rekommenderas även för användning i den grundläggande vuxenutbildningen. De nationella proven i engelska A och B är från och med höstterminen 2000 obligatoriska i gymnasieskolan och kan
användas för motsvarande kurser inom vuxenutbildningen. Provet i Engelska A är obligatoriskt
inom de nationella programmen, och motsvarande
prov i Engelska B är obligatoriskt för de program
där Engelska B är karaktärsämne. Ämnesprovet i

år 5 och det diagnostiska materialet för åren 6-9 i
grundskolan är erbjudanden, liksom bedömningsmaterialen för steg 7 i engelska och steg 2 i
moderna språk. Beträffande moderna språk ingår
prov i franska och tyska i den nationella provbanken. De har dock inte status av nationella prov utan
är material som erbjuds i slutet av steg 4 i franska
respektive tyska i gymnasial utbildning (för diskussion av dessa prov, se Bauhr, 2000, af Ekenstam,
1998 och Wedlin, 2000).

Nationella prov finns förutom i engelska även i svenska inkl. svenska som andraspråk samt i matematik; den s.k. provbanken innehåller flera ämnen, bl.a.
2
3
Fri muntlig och skriftlig produktion/interaktion.
Fri muntlig och skriftlig produktion/interaktion.

1

256 franska och tyska.

De olika materialen tillhandahålls på delvis olika villkor, genomförs under skilda betingelser och
har till viss del olika syften. Samtliga skall dock ses
som ett stöd för bedömningen av elevernas kunskaper i relation till målen, och därmed som ett
bidrag till en likvärdig bedömning i landet, och
dessutom som en konkretisering av kunskaps- och
ämnessynen i gällande läro- och kursplaner. Det
är viktigt att framhålla att allt i kursplanerna inte
prövas i samma utsträckning i de nationella proven. Dessa kan också sägas mest fokusera ”produkten”, alltså vad eleven presterar vid en viss tidpunkt,
och skall ses som ett komplement till lärarens kontinuerliga bedömning. Vissa mål av mera ”processartad” karaktär fokuseras mindre än andra, även
om visst stöd ges. Vad gäller interkulturell kommunikativ kompetens finns en ambition att låta
denna aspekt genomsyra innehållet i samtliga
material. Elevernas medvetenhet om och ansvar
för det egna lärandet ges relativt stor emfas i vissa
av materialen, medan deras förmåga att använda
olika hjälpmedel i sin språkinlärning för närvarande inte bedöms i de nationella proven.

Grundläggande principer
De olika nationella proven och bedömningsmaterialen i språk omfattar olika ämnen, är ämnade
för olika kursplanesteg och elevkategorier och har
delvis olika syften. Trots dessa skillnader bygger
de emellertid på ett antal gemensamma principer,
vilka här kommer att presenteras och kort kommenteras. (Principerna presenteras och diskuteras även, helt eller delvis, i lärarmaterialen till de
olika proven, på provkonstruktörernas hemsida,
www.ped.gu.se/sol/ samt i Erickson, 1999).
Proven skall vara ett stöd för lärares bedömning
Materialen utgör ett komplement till den kontinuerliga bedömning som görs i undervisningen
och syftar till att stödja lärarnas (och elevernas
egen) bedömning av om eleverna har nått uppställda mål. Vidare skall proven ge en bild av starka och svaga sidor i enskilda elevers språkfärdighet. I förekommande fall skall proven också bidra
till en likvärdig betygsättning i landet.
Proven skall ses som en integrerad del av en
didaktisk helhet
Bedömning och prov ingår som en naturlig och
integrerad del av en helhet, där elevernas lärande

givetvis är det som står i fokus men där även undervisning spelar en viktig roll. Relationen skulle
kunna illustreras på följande sätt:

LÄRANDE / Undervisning / Bedömning / Prov
De olika företeelserna har givetvis tydliga, om än
inte entydiga, relationer till varandra: lärande till
undervisning, undervisning till bedömning och
kanske inte minst viktigt, bedömning till lärande.
Det senare innebär att bedömningen, hur den än
görs, ger eleverna en bild av vad som är viktigt att
kunna, men också hur språket bör behärskas. Detta innebär de facto att bedömningen i någon mån
kan sägas påverka lärandet och kanske även undervisningen, vilket kommer att vidareutvecklas
senare i detta kapitel.
Vidare bör nämnas att de nationella proven är
s.k. proficiency tests, vilket innebär att de är allmänna språkfärdighetsprov, som inte bygger på något
känt eller bearbetat stoff.
Proven skall konkretisera läro- och kursplanernas
människo-, kunskaps- och språksyn
En naturlig följd av att de nationella proven ges i
anslutning till läro- och kursplaner är att proven i
någon mån konkretiserar den syn på omvärlden
och på kunskap som framträder i dessa dokument.
Provens innehåll måste vara i samklang med de
grundläggande värderingar som kommer till uttryck i läroplanerna. Detta har att göra med den
människo- och samhällssyn eller tydligare uttryckt
med den värdegrund som skall genomsyra skolans
arbete. Exempel på aspekter relaterade till kunskapssyn är ansvar, samarbete och problemlösning.
De nationella proven skall naturligtvis också konkretisera kursplanernas ämnessyn, vilket t.ex. innebär att proven i språk innehåller uppgifter som
bidrar till bedömningen av elevernas receptiva,
interaktiva och produktiva färdigheter, såväl muntligt som skriftligt, samt att även övriga mål kan finnas med, om än inte på ett lika tydligt sätt. I varje
provmaterial finns en s.k. provspecifikation, som
tydliggör relationen mellan de olika uppgifterna
och den kursplan provet bygger på.
Det bör vidare nämnas att samtliga prov är enspråkiga, vilket innebär att instruktioner till eleverna ges på respektive målspråk och att eleverna förväntas använda enbart målspråket.
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Proven skall vara valida och reliabla
All bedömning av kunskaper syftar till att de resultat som kommer fram skall vara tillförlitliga indikatorer på det man avser att bedöma och därmed kunna leda till riktiga slutsatser och åtgärder.
Detta har att göra med bedömningens validitet.
En aspekt av detta är autenticitet, både vad gäller
det material som ingår i proven och de uppgifter
som eleverna skall arbeta med. En nödvändig men
inte tillräcklig förutsättning för att validitet skall
kunna hävdas är också att de resultat som framkommit är reliabla, dvs rimligt tillförlitliga.
Validitet kan definieras som att det som avses
att bedömas faktiskt också blir bedömt. Detta innebär t.ex. att innehållsmässigt riktiga och begripliga svar på en uppgift som avser elevernas receptiva förmåga måste bedömas som riktiga (ges
poäng), även om de innehåller språkliga fel. Reliabilitet har att göra med att inflytande av slump
måste minimeras, såväl i själva uppgifterna som
vid genomförandet och bedömningen av proven.
Proven skall ha bredd, variation och progression
Människor lär sig på många olika sätt och måste
också ges möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. De nationella proven innehåller därför
uppgifter av vitt skilda slag, både vad gäller innehåll och svarsform. Texttyper varierar, liksom röster, situationer och ämnen i avlyssningsuppgifter,
och eleverna har en viss valmöjlighet när de skall
interagera och producera, antingen inom ett föreslaget tema eller mellan ämnen av olika karaktär. Vad gäller svarsformer finns allt från uppgifter där elever visar att de förstått, t.ex. genom att
ringa in en bild eller sätta ett kryss för ett svarsalternativ, till korta eller långa öppna svar. En viktig princip handlar också om progression, dvs att
såväl enskilda uppgifter som hela delprov skall
börja lättare än de slutar, detta för att inte elever
skall ge upp i förtid utan visa så mycket av sin förmåga som möjligt.
Proven skall ge eleverna möjlighet att visa vad
de kan, inte primärt vad de inte kan
Det finns en stark tradition att betrakta prov och
bedömning som tillfällen att utröna vad elever inte
kan. Den motsatta ambitionen tycks dock betydligt mera konstruktiv, nämligen att proven skall
erbjuda dem möjligheten att visa vad de faktiskt
kan, oavsett om detta är mycket eller litet. På grund
av detta finns den ovan kommenterade bredden,
variationen och progressionen och också en posi258

tiv bedömning av det eleverna presterar. Vidare
kan anpassningar göras för elever som har olika
typer av funktionsnedsättningar. För elever med
stora läs- och skrivsvårigheter kan t.ex. texten förstoras, tiden förlängas etc.
I proven skall det viktigaste göras bedömbart,
inte det lätt bedömbara till det viktigaste
Den språksyn som genomsyrar kursplanerna har
en starkt kommunikativ och funktionell prägel.
Eleverna skall förvärva en tilltro till sin förmåga
att använda språket i olika situationer, för olika
syften och på olika sätt, och detta är också fokus
för bedömningen i de nationella proven. Av stor
betydelse är här förmågan att använda olika strategier för att förstå och göra sig förstådd. Däremot prövas inte de olika ”byggstenarna” i den
kommunikativa kompetensen var för sig (t.ex. ordkunskap, stavning, uttal och grammatik) utan på
ett integrerat sätt i uppgifter som fokuserar de receptiva, interaktiva och produktiva målen i kursplanen.
Vid bedömningen fokuseras kommunikativ förmåga,
förtjänster analyseras före brister, distinktion görs
mellan olika typer av språkliga fel
Elevens kommunikativa förmåga i vid bemärkelse
fokuseras vid bedömningen. Detta innebär givetvis att kraven successivt ökar – från att innehållet
skall vara begripligt till att det skall vara varierat,
nyanserat och anpassat till situation och mottagare. Huvudfrågan bör dock hela tiden vara hur väl
eleven vill, vågar och förmår använda sitt språk
för olika syften. Vidare bör förtjänster analyseras
och kommenteras före brister. Vid bedömningen
av språkliga fel görs en distinktion mellan fel som
(eventuellt) stör och fel som förstör, dvs mellan fel
som i olika hög grad påverkar kommunikationen.
Exempel på den första typen är de allra flesta kongruensfel och stavfel. Dessa kan irritera mer eller
mindre beroende på mottagare, situation och syfte men gör i regel inte att budskapet i det sagda
eller skrivna går förlorat. Av kommunikationsförstörande karaktär är däremot i regel ord från elevens modersmål uppblandade med målspråket eller de flesta direktöversättningar av typen Swenglish.
Resultaten på proven redovisas i profiler
Elevernas resultat på proven redovisas i s.k. profiler, i vilka såväl starkare som svagare sidor av den
språkliga förmågan tydliggörs. Många elever kommer här att uppvisa en mer eller mindre ”taggig”

profil, dvs visa sig ha en något ojämn språklig förmåga. Ett exempel på detta är att många elever i
engelska har en bättre receptiv än skriftligt produktiv kompetens. Medvetenhet av detta slag är
av väsentlig betydelse både för elever och lärare i
planeringen av hur lärandet och undervisningen
skall gå vidare.
Proven utvecklas i samarbete med många
lärare och elever
De nationella proven utvecklas och kravnivåerna
fastställs i samråd med erfarna lärare, vissa av dem
med målspråket som modersmål. I samband med
utprövningar ges elever och lärare möjlighet att
kommentera och påverka utformningen av de olika uppgifterna, och analyser av lärar- och elevreaktioner är en viktig del av vidareutvecklingen av
proven.

Hur proven tas fram
Som tidigare nämnts utgör de nationella proven
och bedömningsmaterialen i språk en konkretisering av respektive kursplanemål och betygskriterier. Under arbetet med proven sker en kontinuerlig analys av dessa styrdokument liksom av aktuell
läroplan och relevanta förordningar och direktiv.
För alla som arbetar med att ta fram proven är det
av yttersta vikt att hålla sig à jour med relevant
forskning. Det gäller framför allt forskning beträffande språk och språkinlärning, didaktik och olika aspekter av bedömning. Seminarier angående
nya rön är en kontinuerlig del av arbetet liksom
internationella kontakter.
Vid konstruktionen finns en strävan att utarbeta både lätta och svårare uppgifter för att åstadkomma en progression i materialet. Underlag till
uppgifterna söks från många olika håll, som broschyrer, skönlitteratur, tidningar, tidskrifter, Internet och radio/TV. Innehållet skall spegla olika intresse-, kultur- och språkområden, vara lämpligt
för både kvinnliga och manliga elever och förhoppningsvis intressant för både ungdomar och vuxna,
eftersom gymnasieproven och ämnesprovet i år 9
även skall kunna användas i vuxenutbildningen.
Till varje provmaterial knyts referensgrupper.
I dessa ingår representanter för lärare som arbetar med den aktuella nivån i respektive ämne och
för gymnasieskolans del för olika typer av program.
Dessutom representeras vuxenutbildning, lärarutbildning och specialundervisning. Även nivåerna

under och över den aktuella är företrädda. Självklart finns infödda lärare med i referens- och
konstruktionsgrupperna. I referensgrupperna förs
resonemang om principer och provuppgifters relevans och lämplighet i förhållande till kursplanerna.
En viktig del av framtagningen av provmaterialen är de utprövningar av nykonstruerade uppgifter
som görs. Ofta görs först en s.k. mini-utprövning i
en eller flera elevgrupper. Särskilt viktigt är detta
om helt nya provtyper tagits fram. Mini-utprövningen leder ibland till revidering av uppgifterna. Därefter prövas de ut i stor skala i slumpvis
utvalda grupper i ungdomsskolan och vuxenutbildningen. Grupperna representerar olika landsdelar, landsbygd, större och mindre orter samt storstäder. I gymnasieskolan är det dessutom viktigt
att utprövningen görs inom alla typer av program.
I samband med utprövningarna ombeds både lärare och elever att uttala sig om de uppgifter de
varit med om att pröva. Detta ger värdefull information bl. a. om hur uppgifternas innehåll har
mottagits, tidsåtgång, praktisk genomförbarhet
och om eleverna upplevde att uppgiften gav dem
en chans att visa vad de kunde. (Test-taker feedback
diskuteras vidare i avsnittet om utvecklingsarbete
och forskning.)
Efter utprövningen görs både kvantitativa analyser (t. ex. hur många som löst en viss uppgift
och vilka elever som löst den) och kvalitativa
(t. ex. hur eleverna besvarat en uppgift med öppna svar). Referensgruppen tar sedan ställning till
det material som prövats ut och fattar beslut om
den slutliga kompositionen av provet. Vid ett senare sammanträde, där delar av referensgruppen
deltar tillsammans med ett antal inbjudna lärare
som representerar den aktuella nivån, går deltagarna igenom provet och föreslår betygsgränser.
Detta gör de utifrån kursplanemål och betygskriterier men också på grundval av sin egen erfarenhet
av elevers förmåga. De slutliga betygsgränserna
fastställs därefter av provgruppen tillsammans med
Skolverket. Då vägs även data från utprövningarna
in, inklusive utfallet på de s.k. ankaruppgifterna,
som finns med i samtliga utprövningsversioner för
att möjliggöra jämförelser mellan uppgifters svårighetsgrad. Beträffande fri skriftlig och muntlig interaktion/produktion görs ett urval av de elevtexter och inspelningar av elevsamtal som kommit in
via utprövningarna, och dessa skickas sedan ut till
respektive referensgrupper för bedömning. Bedömningarna sammanställs och vid ett refe259

rensgruppssammanträde jämförs och diskuteras
därefter de olika exempel på elevprestationer som
skall ingå i lärarmaterialet.
Efter genomförandet av provet samlas data in i
form av elevresultat och lärarenkäter. Dessa analyseras och ligger till grund för analys av utfallet
på provet samt för vidareutveckling av uppgifter.
Återkoppling till skolorna sker i form av rapporter som ges ut av Skolverket och distribueras till
skolorna. Innehållet i rapporterna finns även på
Skolverkets hemsida.

Påverkar proven?
Det anses allmänt att prov på olika sätt påverkar
undervisningen och elevernas inlärning. Den term
som används inom språkforskningen är washbackeffekter. De studier som gjorts för att utröna i vilken utsträckning prov påverkar är dock relativt få
och inte tillräckligt omfattande för att man med
säkerhet skall kunna uttala sig om i vilken utsträckning washback- effekter verkligen existerar och hur
de påverkar. Flera forskare anser det angeläget att
fler systematiska, empiriska studier görs (se t.ex.
Alderson och Wall 1993; Bailey 1996).
Alla som arbetar med de nationella proven är
naturligtvis väl medvetna om denna aspekt, och
även om det är uppenbart att mer forskning behövs på området torde det råda enighet om att
proven i någon mån påverkar. De kan ha positiv
eller negativ påverkan, men ambitionen hos alla
som arbetar med provutveckling är förstås att effekterna skall vara gynnsamma för elevernas språkinlärning. I det sammanhanget förtjänar det påpekas att det inte bara är vad som prövas i proven
som har effekt utan även det som eventuellt inte
ingår. Om proven t.ex. inte innehöll en muntlig
del, skulle det vara en signal om att denna aspekt
inte är lika viktig för bedömningen av språkfärdigheten som förmågan att lyssna, läsa eller skriva.
I det svenska systemet anses de nationella proven vara en integrerad del av den didaktiska
processen, och de har en stark anknytning till läroplanernas kunskapssyn och kursplanernas kommunikativa och funktionella språksyn. Förhoppningen är att provens utformning främjar en
språkinlärning som leder till allsidig utveckling av
språkfärdigheten och en positiv inställning till värdet av språkkunskaper.
I lärarenkäterna finns frågor om provens eventuella påverkanseffekter. Omkring 95 procent av
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lärarna menar att de nationella proven speglar
kursplanens språksyn i mycket stor eller ganska stor
utsträckning. I gymnasieenkäterna har också funnits frågor om huruvida proven påverkar lärarens
tolkning av kursplanerna, innehållet som tas upp
i undervisningen samt arbetsformerna. En majoritet har svarat ja på dessa frågor.
Ett exempel på att man i vissa länder är mer
benägen än i Sverige att medvetet använda prov
som ett sätt att förändra och påverka undervisningen ges uttryck för i en rapport som två norska pedagoger skrivit efter att ha utvärderat det svenska
nationella provsystemet. De menar att de svenska
proven håller hög kvalitet och ställer frågan: ”Vi
spør alltså om det ikke ligger et uutnyttet potensiale i den høye kvaliteten på proven. Bør icke proven benyttes till mer enn bare støtte i betygsetningen?” (Tobiassen och Thomassen, 2000).

Kursplaner 2000
Den revidering av kursplanerna som gjordes år
2000 innebar för språkens del att progressionen
mellan grundskola och gymnasium synliggjordes
genom att engelska och övriga språk inordnades i
en modell med sju steg. Engelska i grundskolan
omfattar steg 1–4, och i gymnasieskolan motsvaras kurserna A, B och C av steg 5–7. Övriga språk
läses med steg 1 och 2 i grundskolan, och eleverna kan sedan i gymnasieskolan välja att fortsätta
med steg 3 eller att läsa ett nytt språk från steg 1.
(De som under grundskoletiden inom ramen för
elevens val påbörjat ett andra modernt språk kan
fortsätta med steg 2.) Med kursplanerevideringen följde även en förändring av poängtalet för vissa kurser i gymnasieskolan. Vissa smärre justeringar av kravnivåer gjordes, framför allt beträffande
de moderna språken i grundskolan (Skolverket,
2000b). Dessutom finns numera i gymnasieskolan
möjlighet att läsa både engelska och moderna
språk på högre nivå än tidigare.
Kursplanerna från 1994 och 2000 genomsyras
av samma kommunikativa och funktionella kunskapssyn, och kursplanerevideringen medförde
alltså inte några dramatiska förändringar av provens inriktning och utformning. Det finns dock en
strävan hos provgrupperna att kontinuerligt utveckla proven i enlighet med ny forskning beträffande språkinlärning, didaktik och bedömning av
språk. Hänsyn tas också till lärares och elevers synpunkter.

Grundskolans prov i engelska
Inför utformningen av det nya, utökade provsystemet i engelska för grundskolan, med ämnesprov
för år 5 och 9 och ett diagnostiskt material för år
7, fördes ingående diskussioner kring grundläggande principer och begrepp, inte minst kring
kunskaps- och ämnessynen i Lpo 94. Särskild vikt
lades vid frågan om kontinuitet. Följaktligen formulerades ett gemensamt grundkoncept, utifrån
vilket de olika materialen sedan utvecklades (för
diskussion, se Erickson, 1999).
Diagnostiskt material
Det första material som distribuerades var diagnostiskt och avsåg skolår 7 (DM 7).
Eftersom detta var den första delen av det nya
provsystemet i grundskolan, kom det att utgöra
basen för de övriga proven. Här lades t.ex. grunden för omfattande lärarmaterial, som delvis är
tänkta att fylla funktionen av fortbildning kring
kursplaner och bedömning. Likaså introducerades
provspecifikationer samt redovisning av resultat i
individuella profiler. (För diskussion av resultatrapportering i profilform, se Spolsky, 1990; för närmare information om DM 7, se Erickson, 1998a.)
Arbetet med materialet, som har kompletterats
för att möjliggöra en flexibel användning under
grundskolans senare del (”DM 6-9”), är tänkt att
integreras i den vanliga undervisningen under en
längre tidsperiod. I materialet finns olika uppgifter
som syftar till bedömning av elevernas receptiva,
interaktiva och produktiva färdigheter. Dessutom
fokuseras frågor kring den reflektiva kompetensen, bl.a. medvetenhet, ansvar och självbedömning. Detta görs dels i en del kallad Me and My
English, som är avsedd att användas i ett tidigt skede, dels i ett s.k. processprotokoll (Getting Better All
the Time), i vilket tanken är att eleven successivt
skall följa och reflektera över sin egen språkutveckling. Även profilen ingår i denna del av
materialet. Syftet med de reflektiva delarna är bl.a.
att bidra till en större medvetenhet om det egna
sättet att lära och också till en ökad förmåga att
utvärdera den egna kunskapen – förmågor som i
läroplanerna är övergripande mål och som betonas som väsentliga förutsättningar för det livslånga
lärandet. Det bör vidare nämnas att självbedömning under de senaste decennierna har prövats i
olika sammanhang och av många anses vara en
väsentlig del av utvärderingsprocessen (se t.ex.
Oscarson, 1998).

Syftet med det diagnostiska materialet är att elev
och lärare skall få ett gediget underlag för en ändamålsenlig planering av den fortsatta inlärningen och undervisningen och att de tillsammans skall
besluta om vad som bäst hjälper eleven att vidareutveckla sitt språk. Detta är också ett av syftena med
ämnesprovet i skolår 5.
Ämnesprov för skolår 5
Ämnesprovet skolår 5 (Äp 5) syftar till att hjälpa
lärare att bedöma om enskilda elever nått målen i
slutet av det femte skolåret. Provet skall också ge
diagnostisk information om elevens starka och svaga sidor i engelska. Det handlar alltså här inte om
att särskilja goda elevprestationer från ännu bättre sådana utan i stället om att identifiera ”brytpunkter” för vad som kan sägas motsvara olika mål
att uppnå i kursplanen. Ett viktigt syfte med detta
är givetvis att ”fånga upp” elever som har svårigheter i sitt lärande.
Uppbyggnaden av Äp 5 liknar mycket det diagnostiska materialet. Följaktligen ingår en muntlig
del samt uppgifter som på olika sätt prövar elevernas förmåga att lyssna och förstå, läsa och förstå
samt att uttrycka sig sammanhängande i skrift. Det
finns också en del som berör elevernas kontakt
med språket utanför skolan och deras uppfattning
om den egna förmågan. Dessutom får eleverna i
samband med varje del besvara några frågor om
vad de tyckte om den aktuella uppgiften. I bedömningsanvisningarna till lärarna uppmanas till kvalitativ analys av allt det eleven presterar. Varje del
bedöms och kommenteras för sig, bl.a. i diagnostiska termer, och någon sammanslagning av delresultat görs inte.
Även i Äp 5 skall uppgifterna spridas över tid
och integreras i den vanliga undervisningen. Resultaten redovisas i en profil, i vilken även skall
inkluderas lärarens kontinuerliga iakttagelser och
elevens egna reflektioner.
Resultat samt lärar- och elevreaktioner presenteras varje år i en samlad rapport från Skolverket
(Nihlén, 2000). Detsamma gäller ämnesprovet för
år 9.
Ämnesprov för skolår 9
Ämnesprovet för skolår 9 (Äp 9) är till skillnad
från de två tidigare materialen i grundskolan obligatoriskt och har dessutom ett betygsstödjande
syfte1. Detta innebär att provet inte enbart skall
hjälpa lärare att avgöra om eleverna nått målen
utan också visa på hur väl de nått dessa mål. Två av

Ämnesprovet för skolår 9 är obligatoriskt i grundskolan och specialskolan. Det används också i den grundläggande vuxenutbildningen. Här föreligger emellertid
inget obligatorium och någon systematisk insamling av resultat har inte gjorts. Lärarreaktionerna är dock mycket positiva och provet anses fungera väl för sitt syfte.

1
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provets tre delar (focus: receptive skills samt focus:
written production) genomförs på fasta provdagar
för hela landet, medan den muntliga delen (focus:
oral interaction and production) kan göras när som
helst under vårterminen i skolår 9. (Beteckningen på de olika delarna anknyter till The Common
European Framework, 1996, som varit en av inspirationskällorna vid utformningen av Äp 9.*
Introduktionen av Äp 9 föregicks av en lång
period av utvecklingsarbete inom ramen för de
dåvarande standardproven, som hade en tydligt
kommunikativ prägel. Bland annat prövades där
olika varianter av muntliga uppgifter, dock i form
av en frivillig försöksverksamhet. Vissa skolor valde emellertid att med stor framgång pröva alla
elever muntligt och bidrog därmed med värdefulla erfarenheter (Olsson, 1996). Breda enkätundersökningar bland lärare och elever utgjorde
också en viktig del av utvecklingsarbetet (Erickson, 1991 och 1996).
Även i Äp 9 redovisas elevernas resultat i profilform. I de individuella profilerna finns också utrymme för elevens och lärarens kommentarer kring
provet och resultaten.
Resultat och reaktioner
De allra flesta elever i grundskolan når målen att
uppnå i kursplanen, som är formulerade som ”den
miniminivå av kunskaper som alla elever ska uppnå” och i anslutning till vilka det också påpekas
att ”de allra flesta elever kommer naturligtvis längre och ska också komma längre i sitt lärande” (Skolverket, 2000a). Detta är knappast förvånande i ett
land där inflödet av engelska är mycket stort och
de flesta barn och ungdomar med all sannolikhet
därför lär sig mycket även utanför skolan. Analyser av resultaten från år 9 visar dessutom att den
receptiva förmågan i regel är något starkare än
den produktiva och interaktiva, vilket inte heller
torde förvåna. Vidare kan noteras att flickor i skolår 9 ofta presterar väsentligt bättre resultat än pojkar på de muntliga och skriftliga delarna, medan
könsskillnaderna är mindre vad gäller receptiv
förmåga (Erickson, 2000).
Provmaterialen har överlag mottagits mycket
väl. De anses konkretisera kursplanerna på ett
positivt sätt och ge gott stöd för bedömning av
enskilda elevers kunskaper och behov. Som särskilt positivt framhålls ofta provens innehållsliga
bredd och variation samt den syn på bedömning
som förmedlas. Redovisning av resultat i profiler
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uppskattas mycket och anses bl.a. fylla en god funktion vid utvecklingssamtal.
De negativa reaktioner som förekommit har
oftast handlat om att bedömningsarbetet ansetts
tungt och att muntliga prov är praktiskt svåra att
genomföra. Många lärare uttrycker dock också att
”det är mödan värt”. En lärare i år 5 skrev till exempel följande efter att just ha genomfört ämnesprovet: ”Trots att jag suckar och stönar över all tid
det tar att som klasslärare genomföra, bedöma
(rätta) proven för mina 30 elever känner jag att
jag fått något som gett mig och ger mig hjälp med
att riktigare bedöma och framför allt tips om hur
jag ska stödja och lära mina elever att lära sig engelska.” Vissa lärare har också efterlyst ett tydligare
fokus på språkriktighet, eller, som en femtonårig
elev uttryckte saken, fler uppgifter som prövar ”böjelser och allmäna glosor”. Det bör dock påpekas
att detta inte är någon särskilt vanlig uppfattning.
Vad gäller Äp 9 har hela tiden funnits en debatt
om kravnivån, i synnerhet vad gäller receptiva färdigheter. De kritiska synpunkterna analyseras och
diskuteras givetvis i de grupper som arbetar med
proven och i vilka även Skolverket är representerat. Så långt som möjligt tas hänsyn till förslag som
framförs. Ofta handlar kritiken dock om företeelser som måste diskuteras i ett vidare perspektiv,
oftast i relation till läro- och kursplanen.
Elevernas reaktioner på uppgifterna i de nationella proven har varit i huvudsak mycket positiva. Inte minst de muntliga och skriftliga delarna –
interaktion och produktion – har uppskattats.
Positiva omdömen handlar ofta om att eleverna
anser att det som prövas är autentiskt eller ”nyttigt”. En elev uttryckte till exempel sin uppskattning över muntliga prov genom att påpeka att ”om
man t.ex. är i England skriver man ju knappast
lappar till alla man ser”. Det kan också konstateras att eleverna inte sällan förstår och förmår uttrycka vissa av de mera grundläggande principerna bakom proven. En elev, vars språkfärdighet inte
var särskilt god, skrev t.ex. om fri skrivning att ”där
fick man visa exakt vad man kunde i engelskan.
Man fick också hitta på själv. Det var både glosor,
meningar, ja i stort sett allt. Det tyckte jag om.”
Denna elev insåg uppenbarligen att ”böjelser och
glosor” inte är försummade i de nationella proven utan bedöms integrerat i uppgifter vars syfte
är att pröva kursplanens mål. (För vidare resonemang om elevreaktioner på proven, se sid 265).
Det bör nämnas att de svenska nationella proven
även rönt uppskattning utanför landets gränser.

Grundskolans olika material har t.ex. använts i en
försöksverksamhet i Danmark och befunnits fungera mycket väl (Poulsen & Haastrup, 2001).
Gymnasieskolans prov i engelska
De första nationella proven i Engelska A och Engelska B gavs vårterminen 1995 respektive höstterminen 1995 i samband med införandet av en ny
läroplan och nya kursplaner (Lpf 94). De föregicks
av de centrala proven i engelska som gavs inom
ramen för det dåvarande normrelaterade betygssystemet. De centrala proven hade obligatoriska
delar som prövade läs- och hörförståelse samt vokabulär/idiomatik och grammatiska strukturer. Fri
skriftlig produktion fanns med som en frivillig del
som dock inte ingick i betygsnormeringen.
I början av 90-talet pågick ett omfattande
utvecklingsarbete och bl.a. genomfördes flera
försök med muntliga prov (Lindblad, 1992; Bauhr
& Hellekant, 1993). Vid samma tidpunkt utarbetades också särskilda prov i engelska för kommunal gymnasial vuxenutbildning, och ett antal nya
provtyper prövades ut och användes i dessa prov.
Här kan nämnas att vuxenutbildningen mellan
1982 och 1994 hade en egen läroplan (Lvux 82),
och att det i de tillhörande språkkursplanerna
fanns en stark betoning av den kommunikativa
kompetensen. I de s.k. komvux-proven ingick fri
skriftlig produktion som en obligatorisk del. Erfarenheterna från dessa projekt hade stor betydelse
för utvecklingen av gymnasieskolans nationella
prov.
Uppläggningen av kursproven i Engelska A och
B är likartad, och liksom i de övriga provmaterialen i språk finns olika delar med fokus på receptiv
förmåga, muntlig interaktion/produktion samt
skriftlig produktion. Även om fokus skiftar, integreras olika aspekter av språkfärdigheten i de olika delproven. Således kan t.ex. en ”prompt” till
skrivuppgiften bestå av en kort lästext eller inspelning, och för att besvara en hörförståelseuppgift
måste eleven läsa och förstå frågan samt formulera ett svar.
Som underlag för att pröva förmågan att läsa
och förstå förekommer både kortare och längre
saktexter och skönlitterära texter. Uppgifterna är
liksom i de övriga proven av olika slag, som flervalsfrågor, frågor med elevproducerade svar, frågor som kräver reflektion och jämförelse, definitioner, matching-uppgifter och cloze-test (dvs
enordsluckor i löpande text).

Underlaget i de delar av proven som prövar hörförståelse består av korta dialoger, intervjuer, nyhetsinslag eller kortare föredrag. I vissa fall är inspelningarna hämtade direkt från t.ex. radioprogram.
I delprovet Writing får eleverna oftast välja mellan två uppgifter inom samma tema. I A-provet är
en av uppgifterna i regel av berättande karaktär,
medan uppgifterna i B-provet ofta är utredande
eller argumenterande.
Delprovet Speaking kan göras under en längre
tidsperiod och är från och med höstterminen 2000
obligatoriskt. Uppgifterna genomförs oftast av två
elever tillsammans men kan även genomföras som
samtal mellan tre eller fyra elever. Uppgifterna är
i regel tvådelade med en produktiv och en interaktiv del, och eleverna beskriver, refererar, argumenterar, diskuterar och löser tillsammans problem.
Resultatet på provet redovisas i en resultatprofil liknande den i grundskolans provmaterial. Förutom att denna ger en tydlig bild av utfallet på
provet är tanken att den även skall kunna användas som underlag för samtal om elevens starkare
och svagare sidor i engelska.
Elev-och lärarreaktioner
Både A- och B-proven har mottagits väl, och på en
återkommande fråga i lärarenkäterna om kursproven som helhet har en utformning som ger stöd
vid betygsättningen svarar ca 95 procent ”ja”. Detta
är glädjande eftersom ett av provens främsta syften
är att vara just betygsstödjande. Många lärare menar att resultaten bekräftar de egna bedömningarna och att kursprovet är ett bra komplement till de
egna proven, som ofta har karaktären av achievement
tests, dvs prov på ett innehåll man just arbetat med.
Det framhålls att dagens elever har tillägnat sig en
stor del av sina engelskkunskaper utanför skolan,
och på de nationella proven har de goda möjligheter att visa bredden av vad de faktiskt kan. De allra
flesta lärare anser också att språksynen i kursplanen återspeglas i proven, och positiva synpunkter
som ofta framförs är att innehållet är intressant och
att proven är mycket varierade.
Vad gäller betygsgränserna anser många, speciellt beträffande A-provet, att de är för generösa. Då
bör man ha i åtanke att alla elever på samtliga program läser kärnämneskursen Engelska A, och att
andelen Icke godkänd varierar kraftigt mellan olika program, t.ex. på delprovet Reading mellan över
30 procent och under fem procent (Dragemark,
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2000). En del lärare menar dock att kursproven fått
dem att inse att de möjligen varit för hårda i sina
bedömningar, vilket visar på ett annat av de nationella provens syften, nämligen att bidra till likvärdighet i landet och mellan olika program. Att Aprovet av en del elever och lärare anses för lätt,
medan det av andra upplevs som för svårt, har även
framgått av debattinlägg i språklärarnas tidskrift
Lingua (för kommentarer se von Elek, 1996).
Som nämnts i avsnittet om grundläggande principer används olika sorters uppgifter för att ge alla
elever möjlighet att prestera så bra som möjligt.
Enkätsvaren ger uttryck för att de flesta lärare anser proven väl avvägda beträffande innehåll och
uppgiftstyper. Bedömningen av elevproducerade
svar i en del provuppgifter har under åren varit föremål för många kommentarer, men enkätsvaren
visar att allt fler tycker att anvisningarna ger god
hjälp vid bedömningen. Möjligen är detta en kombination av att bedömningsanvisningarna gjorts tydligare och att lärarna vant sig vid att bedöma öppna svar. Åsikten att bedömningsarbetet i samband
med proven är tidskrävande framförs dock av en
del lärare.
Exempel på önskemål som tidigare ofta förekom i enkäterna och som nu uppfyllts är längre
provtid, gränser för betyget Mycket väl godkänd,
obligatoriskt prov och gemensam provdag i landet.
Det muntliga delprovet är enligt elevenkäterna
uppskattat av många elever. Att det är roligt att
göra den muntliga delen är en vanlig kommentar.
De negativa kommentarerna handlar oftast om
nervositet och ovana att t. ex. spela in ett samtal.
Av följande elevcitat framgår att det finns elever
som känner att de kommer till sin rätt på ett annat sätt än i klassrumssituationen: ”Bra om man
är blyg och inte säger så mycket i klassrummet men
också för sådana som är närvösa i stor grupp.” En
annan elev skrev: ”I think that this task was very
good for edikation. This kind of test is givin you
the apertunety to talk english.” Man kan ana att
denna elev kanske kände att han kom bättre till
sin rätt på det muntliga delprovet.
Lärarna anser i allmänhet att det är naturligt
att även den muntliga förmågan prövas i ett nationellt prov, men en del tycker att det är alltför krävande att genomföra. Många olika modeller för
hur man kan gå till väga finns dock, och här kan
erfarenhetsutbyte mellan lärare på olika skolor rekommenderas.
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Könsskillnader
I avsnittet om grundskolans prov nämns att flickor
uppnår bättre resultat på de produktiva delproven
i ämnesprovet för år 9 än pojkarna, medan resultaten på de receptiva delarna inte visar på samma stora
skillnad mellan könen (Erickson, 2000). I Engelska
A finns samma tendens om än inte lika tydlig, och
vissa variationer har funnits genom åren (Dragemark, 2000). På kursprovet för Engelska B lyckas
männen däremot i regel klart bättre än kvinnorna
på de receptiva delarna, medan kvinnorna har något bättre resultat än männen på de produktiva
delarna (Börjesson, 2000). Här har tendensen varit densamma sedan provet gavs första gången.
Orsakerna till dessa skillnader mellan könen är ett
angeläget område för forskning.

Bedömningsmaterial
Till stöd för bedömningen i den nya kursen Engelska C/Steg 7 utgavs våren 2001 ett bedömningsmaterial. Detta innehåller kommenterade exempel på muntlig interaktion och produktion samt
skriftlig produktion representerande de olika betygsstegen. Ett liknande material finns även för
franska, spanska och tyska, och detta är avsett att
användas i Språkval år 9/Steg 2 i grundskolan respektive den gymnasiala utbildningen. Bedömningsmaterialen är också lämpliga för fortbildningsändamål.

Utvecklingsarbete och forskning
De nationella provmaterialen i engelska och moderna språk analyseras och utvecklas kontinuerligt. Detta betingas givetvis av en anpassning till
nya läro- och kursplaner, men ambitionen är också att utveckla proven i enlighet med aktuell forskning om språk och bedömning samt nationella och
internationella erfarenheter av olika sätt att bedöma språkfärdighet. Synpunkter från lärare och
elever samlas in och beaktas i möjligaste mån.
Utvecklingen avser proven i sin helhet, alltså såväl
specifikationer som information om genomförande, uppgiftstyper, anvisningar om bedömning och
resultatredovisning. Några aspekter av det utvecklings- och forskningsarbete som bedrivits och bedrivs kommer här att beröras litet närmare.

Uppgiftstyper
De nationella proven har successivt utvecklats mot
mer produktion och en högre grad av integration.
Detta innebär bl.a. att uppgifter som prövar fri
muntlig och skriftlig produktion och interaktion
numera ingår i samtliga material samt att eleverna mestadels förväntas använda språket i sina svar
även i provdelar som fokuserar receptiv förmåga.
Inom ramen för denna typ av produktiva eller
”öppna” uppgifter har också modeller utvecklats
som möjliggör en kvalitativt differentierad bedömning av elevernas svar (s.k. partial credit).
Arbete med att utveckla befintliga uppgiftstyper och skapa nya pågår kontinuerligt. Likaså diskuteras och analyseras möjligheterna att använda
fler och nya medier i samband med genomförandet av de nationella proven (video, datorer etc.)
Inte minst i detta sammanhang fyller internationella erfarenheter och kontakter en viktig
funktion.
Test-taker feedback
Som tidigare nämnts utvecklas de nationella proven i samarbete med stora grupper av aktiva lärare. Sedan mitten av 1990-talet har även eleverna
successivt kommit att involveras i arbetet, och insamling av s.k. test-taker feedback ingår nu som reguljär del av utprövningsarbetet i samtliga nationella prov.
Resultaten på de nationella proven har givetvis
betydelse för den enskilde, vilket är ett av flera skäl
att inkludera eleverna i utvecklingsarbetet. Dessutom visar erfarenheter att deras synpunkter lämnar mycket värdefulla bidrag till arbetet. Denna
åsikt delas av många forskare inom språktestningens område. Shohamy (1982) menar t.ex.
att ”many decisions made by testing and measurement experts, based on so-called ‘objective criteria’, could benefit from input provided by the students’ own assessment of the testing experience”.
I vissa skolsystem, t.ex. i det svenska, anknyter insamling av test-taker feedback dessutom till de mål i
läro- och kursplaner som talar om individens medvetenhet om, ansvar för och förmåga att utvärdera den egna inlärningen och de egna kunskaperna – förmågor av stor betydelse sett i perspektiv av
ett livslångt lärande.
Den feedback som samlas in gäller uppfattningar om uppgifters innehåll, relevans och svårighetsgrad. Eleverna ombeds också göra en retrospektiv
självbedömning, vilket innebär att de försöker
bedöma hur väl de lyckats på de olika uppgifter-

na. Insamlade data av detta slag kan sättas i relation till bakgrundsvariabler av skilda slag, t.ex. kön
och betyg, men också till prestationer på prov och
provtyper, vilket lämnar viktiga bidrag både till
resultatanalys och nykonstruktion av uppgifter.
Bland de frågeställningar som hittills analyserats kan nämnas vilka faktorer som gör att en viss
uppgift uppskattas respektive inte uppskattas av
eleverna. Det visar sig att korrelationerna mellan
omdömena good och easy inte är påfallande starka, medan sambandet mellan en positiv inställning
och påståenden av typen ”I think this tested something that is important” och ”I think I learnt something from this type of test” är avsevärt tydligare. Eleverna tycks följaktligen uppskatta uppgifter som är
autentiska – som alltså fokuserar sådant som känns
viktigt, ”riktigt” och nyttigt. Ett exempel på detta
är att rent produktiva uppgifter av typen fri skriftlig och muntlig produktion i regel mottas mycket
positivt av elever i olika åldrar och med olika grad
av språkfärdighet.
Ett mycket tydligt fenomen som upptäckts i samband med insamlingen av test-taker feedback är att
det finns markanta könsskillnader i fråga om retrospektiv självbedömning. Flickor tycks relativt
genomgående underskatta sina prestationer på
uppgifterna, detta relativt oberoende av övriga
variabler. Detta är särskilt intressant med tanke på
att studier av mera allmän självbedömning, utan
relation till en viss uppgift, inte visat denna entydiga typ av skillnad mellan könen (se Oscarson,
1998). Orsakerna till fenomenet med flickornas
retrospektiva, uppgiftsrelaterade självunderskattning är säkerligen komplexa och måste sökas också
utanför ämnets och kanske även skolans ram. (För
vidare diskussion av test-taker feedback, se Erickson,
1998b.)
Könsskillnader i resultat
Könsskillnader studeras naturligtvis inte enbart i
relation till elevers retrospektiva självbedömning
utan också regelmässigt i samband med de analyser som görs av resultat på proven. Vid konstruktion av uppgifter och komposition av hela prov är
det väsentligt att ha könsaspekter i åtanke, så att
proven inte systematiskt gynnar eller missgynnar
manliga eller kvinnliga elever. I samband med
detta måste aspekter både av innehåll och svarsformat beaktas. Vad gäller de mera systematiska
resultatskillnader mellan könen som beskrivits tidigare torde det vara omöjligt att finna enkla förklaringar. Sambandet mellan uppgifters innehåll
265

och form är exempelvis komplext och måste studeras vidare innan några slutsatser kan dras.
Språkfärdighetens dimensionalitet
I analyser av provresultat visar sig inte sällan det
som brukar betecknas som ”taggiga profiler”, dvs
att enskilda individers resultat på olika delar av
provet kan vara tämligen olika. Att man har en
god receptiv förmåga medför t.ex. inte att man
med automatik är en god skribent, och att man
skriver väl på språket betyder inte nödvändigtvis
att man därmed är lika säker muntligt.
Fenomenet med taggighet i profiler berör det
som brukar karakteriseras som språkfärdighetens
dimensionalitet. Detta hänger i grunden samman
med definitionen av begreppet språkfärdighet eller vad det faktiskt innebär att kunna ett språk.
Handlar det främst om en övergripande förmåga
med olika aspekter eller skall det hela mera ses
som separata delkompetenser, som i bästa fall
smälter samman till en fungerande helhet?
Frågan om dimensionalitet berör flera olika
delar av arbetet med de nationella proven, t.ex.
både konstruktion och resultatredovisning. Vid
konstruktion av uppgifter och komposition av hela
prov kan det exempelvis handla om i hur stor utsträckning man ska ta fram och använda uppgifter som i sig integrerar flera olika förmågor, som
att läsa, lyssna och skriva, och när det gäller resultathantering och -redovisning berör begreppet
dimensionalitet bland annat hela frågan om det
som brukar kallas aggregering, dvs sammanslagningar av uppgiftspoäng till totalpoäng och
summeringen av delprovsresultat till provbetyg.
Den forskning kring dimensionalitet som hittills bedrivits i anslutning till de nationella proven
har bl.a. handlat om analyser av olika uppgifters
egenskaper (Gustafsson, 1999), men även frågan
om receptiv respektive produktiv förmåga är föremål för ingående analyser.

Slutord
De nationella proven i engelska och moderna
språk tycks glädjande nog av de allra flesta betraktas som fungerande konkretiseringar av målen i
läro- och kursplaner och därmed som ett gott stöd
för bedömningen. En starkt bidragande orsak till
detta är säkerligen att utvecklingen av provmaterialen sker i nära samarbete både med forskare
och med aktiva lärare. Även eleverna spelar en vik266

tig roll i arbetet. Denna breda bas för utvecklingsarbetet är ingalunda självklar sett i ett internationellt perspektiv. Det är emellertid viktigt att påpeka att ingenting får ses som statiskt utan att arbetet
med att ytterligare utveckla proven ständigt måste
fortgå. Detta kan t.ex. handla om att ännu tydligare knyta proven till läroplanens övergripande mål
både vad gäller frågor relaterade till en gemensam värdegrund och kunskapssyn, att ytterligare
utveckla metoder för att befrämja elevernas självbedömning och att skapa uppgifter med ännu tydligare autenticitet och integration än vad som är
fallet idag – integration av delkompetenser i språkfärdigheten och kanske även i vidare bemärkelse.
Dessutom måste metoder utvecklas för att göra
bedömningar med hjälp av fler medier än idag.
Sist men inte minst måste vi sträva efter att förstärka det internationella perspektivet vad gäller bedömning av språkfärdighet. Det kan t.ex. handla
om att jämföra de svenska stegen i kursplanerna
med motsvarande nivåer internationellt men också att studera andra länders sätt att på nationell
nivå bedöma språkfärdighet.
Till syvende och sist är ambitionen att de nationella proven skall vara ett gott stöd både för lärarnas bedömning och för elevernas lärande. Detta
innebär att de på ett tydligt sätt skall konkretisera
den människo-, kunskaps- och språksyn som framträder i läro- och kursplanerna och därmed på ett
positivt sätt bidra dels till en mångfasetterad bedömning av kunskaper, dels till elevernas språkutveckling och tilltro till sin språkliga förmåga.
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Diskussionsfrågor
KURSPLANEN
Hur kan de olika målen i kursplanen bedömas?
Vad anser ni vara ”lättast” respektive ”svårast”
att bedöma? Varför?
LÄRANDE/BEDÖMNING
Diskutera relationen mellan elevens lärande och
olika slags bedömning – elevens och lärarens.
Hur kan man åstadkomma att bedömningen stärker elevernas lärande?
BEDÖMNING/PROV
Diskutera olika sätt att kontinuerligt bedöma elevers språkfärdighet.
Hur stor vikt anser ni att man bör lägga vid resultaten på prov (”reguljära” resp. nationella) i den
samlade bedömningen av enskilda elevers språkfärdighet?
PROV
Diskutera innehållet i reguljära prov: Vad brukar/
brukar inte ingå? Varför?
Diskutera innehållet i de nationella proven.
Relatera ovanstående till nationella kursplaner,
lokala arbetsplaner, undervisning etc.
MUNTLIG SPRÅKFÄRDIGHET
Diskutera olika sätt att bedöma elevernas muntliga språkfärdighet (uppgifter, bedömningsfaktorer,
praktiska arrangemang etc.).
KULTUR
Hur tolkar ni innebörden i kursplanernas interkulturella, kommunikativa mål?
Hur kan man bedöma elevernas kompetens inom
detta område?

MEDVETENHET/ANSVAR/SJÄLVBEDÖMNING
Vilken roll anser ni att elevernas medvetenhet om
och ansvarstagande för det egna lärandet skall
spela i bedömningen? Hur kan detta bedömas?
Diskutera elevers bedömning av de egna kunskaperna (hur lär de sig att bedöma?/vad kan/skall
de bedöma?/på vilka sätt kan de göra bedömningen?/hur kan man använda resultaten? etc.).
SPRÅKRIKTIGHET
Hur stor vikt bör man lägga vid elevernas språkliga korrekthet – i undervisningen/bedömningen?
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Språkboken
En antologi om språkundervisning och språkinlärning

• Dagens kursplaner – ett dokument för framtiden
• Från språkets byggstenar till ett språkligt färdighetsbygge
• Nybörjare samt elever med behov av särskilt stöd
• Kultur, interkulturalitet och flerspråkighet
• Ett elevcentrerat arbetssätt
• Bedömning av språkfärdighet och utvärdering
Författarna har valts utifrån den specifika kunskap var och en besitter inom sitt ämnesområde. Sammantaget ger alltså Språkboken en
mycket bred bild av språkundervisningens och språkinlärandets villkor, alltifrån teori till praktiskt arbete ute i klassrummen.
Arbetet med framtagningen av boken har bedrivits under ledning av Ingela Nyman, Skolverket. Det redaktionella ansvaret har
delats mellan Rolf Ferm och Per Malmberg.

www.skolverket.se

Språkboken

Med Språkboken uppfylls ett önskemål från många språklärare om en
fyllig bakgrund till de tankar som legat bakom de nyligen framtagna
kursplanerna i språk.
Att Skolverket tog initiativet tlll att ge ut denna antologi år 2001
kan också ses som ett svenskt bidrag till den satsning som Europarådet och EU gjort på ett ”europeiskt språkår” just år 2001. Syftet med
denna satsning har varit ”att framhäva Europas språkliga mångfald
och att främja språkinlärning”.
Antologin innehåller inte mindre är 23 artiklar samlade inom
följande sex teman:
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