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FORORD

Vdren 1992 genomfordes i Skolverkets regi en stor nationell utvardering
av grundskolan. Den avsäg framst drskurs 9 och innefattade praktiskt
taget samtliga ämnen pa schemat. Syftet var att ta reda pa hur grund-
skolan fungerar i forhdllande till malen i laroplanen.

den has rapporten redovisas den del av utvarderingen som galler amnet
engelska. Rapporten utgor en reviderad och nagot utvidgad version av
min tidigare redovisning till Skolverket (ENGELSKA: Huvudrapport. Nr
16, 1993). Bearbetningen har bl a inneburit att text, tabeller och figurer
har kunnat ses over och till vissa delar omarbetas, att nagra ofullstandiga
partier har kunnat kompletteras och au en del nytt material har kunnat
laggas till. Detta senare gäller framst analyser per undcrgrupper, sam-
handskontroller samt diskussionen i det avslutande kapitlet. Tillagda dr
ocksa "Sammanfattning" och "English Summary". Numreringen av
avsniu, tabeller och figurer har behdllits fran den fOrsta rapporten.

Jag vill gama kort upprepa mitt tack till följande personcr, som alla gjort

vardefulla insatser i olika skeden av utvarderingen: Bror Andered,
Gudrun Balke (som ledde projektet frail dess start 1987 och fram till
1 oktober 1992, da jag anfOrtroddes projektledarskapet), Inger Berg-
strOm (medarbetare i projektet), Ulla Brodow, Barbro von Elek, Gudrun
Erickson, Giiran R. Eriksson, Rigmor Eriksson, Joanna Giota, Maria
Holmberg, Mona Henrysson, Jan-Erik Johansson. Pia KOhlmyr, Monica
Larsson (medarbetare i projektet), Torsten Lindblad, June Miliander
(niedarbetare i projektet), Pat Nilsson, Inger Persson, Jargen Tholin,
Marianne Asblorn-Demaret och Lisa Ortengren. Ett varmt tack ocksa till
all skolpersonal och till alla clever som lojalt ställde uç och sag till att in-

formationen verkligen kunde komma fram.
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Docent, projektledare
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Sammanfattning

Oscarson, Mats

Engelska i arskurs 9
Resultat fran den nationella utvarderingen av grundskolan

Rapport frAn Institutionen fbr pedagogik, Goteborgs Universitet, 1993:16.
Skrifter fran Avdelningen for sprdkpedagogik 12.

ISNN 0282-2164
Antal sidor: 220

Rapporten beskriver bakgrunden till och resultaten av arbetet med di-met
engelska i Skolverkets nationella utvardering (NU) av grundskolan vdren
1992. Utvarderingens syfte är att beskriva grundskolan, i forsta hand
Arskurs 9, med avseende pd uppnAdda mdl, att klarldgga samband Indian
graden av mAluppfyllelse och olika bakomliggande faktorer samt att
stimulera det lokala pedagogiska utvecklingsarbetet. Praktiskt taget samt-
liga ämnen pd schemat ingdr i undersokningen.

I rapporten redovisas resultaten frAn maningarna av elevernas fdrdigheter
i engelska, av elevernas installning till amnet och till den undervisning
som skolan erbjuder. Dessutom redovisas elevernas vardering av olika
typer av fardigheter samt deras sjalvbeclomning av den egna formAgan
(t cx att klara vissa praktiska sprAksituationer). Vidare beskrivs
engelsklärarnas utbildning, deras deltagandc i och bchov av fortbildning
samt deras syn pd undervisningsmAl och bedomning. Undervisningen och
arbetet i klassrummet karakteriseras.

Data har samlats in med hjdlp av enkAter (bAde till lärare och clever) och
fardighetsprov. Totalt har omkring 10 000 clever (dvs en tiondel av hela
populationen i drskurs 9) och drygt 500 lärare deltagit. Ncdan samman-
fattas viktiga rcsultat.

Attityder °di motivation

Laramas syn pd mAlcn fOr engelskundervisningen stammer bra Overens
med de mAl som anges i 1..gr 80. Dct som lararna ser som allra viktigast är
att eleverna hir sig att tala. att fOrstil vad andra siiger'och au vaga anvAnda
sprAkct. Ocksd eleverna salter dessa saker framst liar de ombeds ta
stallning till vad som Ar viktigt i inlamingen av ett frAmmande sprAk.

5
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Engelsklararna har stora behov av fortbildning i sitt ämne, sarskilt vad
avser det moderna sprAkets ittveckling samt kultur-, santhalls- och
levnadsforhAllanden i engelsktalmde lander. Man har ocksd stora behov av
fortbildning med inriktning pA sprAkinlarningsteori och undervisnings-
metodik. En slutsats ar tt fo:tbildnings- och studiedagsverksamheten
behbver fOrstarkas och goras till ett tatare Aterkommande inslag i engelsk-
lararens yrkesutovning.

Den stora flertalet av lararna ar positivt installda till den nuvarandc
grupperingen av eleverna i allman och sarskild kurs. Enligt halften av
larama ar den t o m nodvandig. En säker slutsats ar alltsA att !drama
klart fOredrar uppdelningen. Elevema tillfrAgades inte om ak/sk, men en
majoritet anser att alla i gruppen ("mM grupp") ska lasa samma saker. Det
fOrefaller alltsA som om larare och clever har ndgot olika Asikter i

grupperingsfrAgan.

BAde larare och elever fAr beskriva lektions- och hemarbetet. Bilden av
vad som fOrekommer ar nAgorlunda samstammig, men det finns ocksA
skillnader i uppfattning. Lararna uppger att muntliga aktiviteter tillhOr de
mest frekventa inslagen i undervisningen, men samtidigt tycker halften av
cleverna att det for sallan ges "Traning i att kunna prata om det man sjalv
vill". MAnga clever tycker ocksA att det inte ges tillräckligt mycket ovning
i att "vAga saga nAgot trots att man inte sager det helt korrekt".

Aktiviteter som eleverna sjalva plancrar och genomfOr fOrekommer dcl
inte sarskilt mycket av pA det hela taget. I Over halften av gruppern?
arbetar eleverna sallan eller aldrig med nAgot de sjalva valt. Det svaga
elevinflytandet i det har avseendet bekraftar bade tidigare forskning och
resultat inom andra dclar av den nationella utvarderingen.

Vidare framgdr det att tonvikten i arbetet inte at densamma i allman och
sarskild kurs. Ak har mera av formclla Ovningar knutna till under-
visningsmaterial (t ex lasning och enskilt arbete i ovningsbok), medan sk
har mera av friare och mera kravande aktiviteter ex konversation,
horforstAelscOvningar, traning av grammatik). Dessvärre visar samtidigt
enkatresultaten att clever som valt allman kurs har relativt stora behov av
det man fAr mindre av, framst tal- och horforstAelsetraning.

Eleverna har gott självfortroende i frAga om engelskkunskapema. Dc
ticsta anscr att de fOrstar bra nar de hOr nAgon tala engelska. De tycker
ocksA att de sjalva kan gOra sig bra fOrstAdda i tal. Sk-clevcrnas
bedomningar ligger klan hogre an ak-clevcmas.

Elevemas installning till engclskan r positiv. De fiesta tycker all aninel ar
"roligt" och att dct ar Mit. Dc anser nastan utan undantag att det ar viktigt



"att svenskar kan engelska". SA gott som alla (96%) tror ocksa att de
kommer att fa nytta av det de har lart sig i engelska .

Samtidigt sager en majoritet att de kanner sig mer eller mindre osäkra nar
de pratar engelska under lektionerna. Bara en fjärdedel anger att de inte
känner flagon osdkerhet ails. Herta let uppger ocksa att de skulle känna
osäkerhet tillsammans med manniskor sorn bara kan tala engelska.

Det finns tydliga positiva sarnband mellan graden av sakerhet i tal-
situationer i skolan och exempelvis antalet tillfllen att fã prata engelska
pa lektionerna, graden av forstaelse när läraren pratar engelska samt
uppfattningen om den egna sprakfardigheten. Slutsatsen dras att eleverna
behöver ytterligare stodAtgarder som kan göra att de känner sig mer
trygga med sprAket i muntliga kommunikativa situationer.

FiirdigIwter

I första hand har formagan att fOrsta, bade text och tal, och formagan att
skriva undersökts. I ett mindre urval av elever bar ocksa formdgan att tala
sprAket bedOmts.

HörforstAelsen dr god generellt sett. De fkista har bra formAga att forsta
inte bara det pedagogiskt tillrattalagda spraket utan ocksa relativt naturlig
sprakanvandning av typen simulerat radiomeddelande, introduktion till en
upplasning, en sangtext. Upplasning av medelsvar text i relativt normalt
tempo forstas bra av en stor andel av eleverna.

Ocksa läsforstfielsen dr god. I proven ingick ocksa autcntiska texter (ej
alltfor svAra tidningsnotiser och medelsvár prosatext) och aven i sfidant
material förstar de fiesta huvudinnehAllet.

Ea av huvudresultaten i utvarderingen galler olikheterna i uppn5dd
fardighet. Mellan de svagaste och duktigaste eleverna ar skillnaden
utomordentligt stor. Ocksa undervisningsgrupper, liksom allinan och
siirskild kurs, uppvisar hogst betydande genomsnittliga skillnader sig
emellan.

En liten andel clever, foretradesvis i allmän kurs, ligger pa sa lag niva i
&Aga om hörförstaelsen att de bedoms ha problem med att första ocksa
den engelska som talas i klassrummet. Det dr uppenbart att manga ak-
clever skulk behdva tram sin hörförstaelse ytterligare for att uppna de
angivna ldroplansmalen "kan fOrsta talad engelska" och "Lan forsta
engelska oar de hor det talus t ex i radio och TV-.

7
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Skrivformfigan provades bade i hor- och lasforstaelseproven genom de
skriftliga svaren och separat i en brevskfivningsuppgift. Det visade sig an
en stor andel av eleverna kan använda engelskan i skrift fOr att beskriva,
framfOra Onskemal och, till viss del, argumentera. Samtidigt forekommer
det en hel del formella fel (i val av ord och uttryck, i stavning och gram-
matik m m). Ocksa elementdra fel ar ganska vanliga pa det aktuella
stadiet, dvs sista terminen av grundskolan. Ornkring var sjatte elev totalt
skriver mycket daligt eller ingenting alls.

Flickornas skrivformaga ar nagot battre an pojkarnas. Ocksa i den fore-
gaendc omgangen av den nationclla utvarderingen, som gcnomfordes i
arskurs 5, !lac:1de flickorna bättre resultat. Flickomas betyg (dvs i arskurs
9) ar ocksâ hogre an pojkarnas.

Berakningar av samband antyder att den skriftliga formagan vager tyngre
On den muntliga vid betygsattningen. Eu sädant fOrhallande har inte stöd i
laroplanen. När cliiremot lararna tillfragas om hur viktiga de anser au de
olika malen i liiroplanen Or sans talfardigheten klan fore skrivfardigheten.

En majoritet av de clever som gjorde den muntliga provuppgiften
bedoms vara "bra" eller "mycket bra" i fraga om det som provet mdter
(begriplighet, flyt, variation och strategianvandning). Detta tydcr pa att
maluppfyllelsen betraffande formagan att anvanda spraket i tal Or god.
Ocksa i denna provdel ar flickorna nagot Ware an pojkarna.

Det framhalls att resu taten pa dclprovet ska tolkas forsiktigt, bl a av det
skOlet att det Or en ganska speciell fardighet som mats (formagan au pa
engelska aterberatta en historia som lasts Lipp pa svenska). Elevemas
uppgift Or alltsa inte i fbrsta hand att visa att de kan samtala pa spraket, att

kan kommunicera. Ett annat skal till forsiktighet Or att provsituationen
Or ny och ovan fOr de fiesta.

I den muntliga uppgiftcn visar sig aterigen de stora olikheterna i formaga.
Gruppen ak-clever ligger avsevart lagre an gruppen sk-elever, Oven om
Overlappningen i mittcn är ganska star. Me llan individer Or skillnaderna
mycket stora.

Elevernas sjalvbedtimda formaga att klara av samtal med personer som
enbart kan tala engelska samvarierar, om On ganska mattligt, med utfallet
ph det muntliga provet. Deras bedomning av hur duktiga de dr i engelska
ar avsevart svagare relaterad till de muntliga provresultaten. Det antas au
fOrklaringen Or att eleverna inte kopplar "duktighet" till formagan att
anvanda spraket praktiskt utan snarare till framgang i skolan.

Fii sarskild undersokning av svaga clever (grovt definierad som den
sjattedelen i fardighetsavseende) visa au del bland dessa finns en

1 0



stor overrepresentation av elever frAn allman kurs och av pojkar. Betygen
är lAga och eleverna anser ocksA sjalva att de ar clAliga i engelska och att
de skulle ha svArt att kommunicera med enbart engelsktalande. Svaga
pojkar har dock lite battre sjalvfortroende an svaga flickor.

De svaga elevema tycker i hogre utstrackning an andra att de fAu lära sig
mycket i engelska som är onodigt. De tror ocksA i mindre utstrackning an
&riga att de kommer att fA nytta av den engelska de tart sig. Vidare har
de svaga mindre kontakt med engelskan utanfor skolan an de ej svaga har.
En hypotes om att svaga elever ar relativt sett baum i muntliga avseenden
an i skriftliga kunde inte bekraftas vid en prOvning pA det aktuella under-
laget. Svaga elever visade sig inte vara forhAllandevis bra pa att tala. Detta
fOrhAllande antas bl a ha att Ora med det faktum att svagare eleverna i
storm utstrackning an andra sysslar med skrivovningar och annat enskilt
arbete under lektionerna.

En slutsats som den har senare utredningen leder fram till ar au skolan
behtiver Oka sina anstrangningar au hjalpa upp gruppen svaga clever till
en fungerande kommunikativ nivA i engelska. OcksA vad Oiler mtijlig-
hetema att uppnA andra liiroplansmai behover den svaga elevgruppens
situation fdrbattras.

Avslutningsvis diskuteras i rapporten allmänna frAgor kring genomforan-
det av utvarderingar av det aktuella slaget (syften, upplaggning). Fors lag
om uppfoljningsarbete ges.

En utforlig bilagedel Aterger enkäter, som ocksd innehAller resultat i form
av svarsfordelningar, samt prov mcd exempel pA elevprestationer pA olika
nivAer.
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English Summary

Oscarson. Mats

English in Grade 9
Results from the Swedish National Assessment Programme in
the Nine-Y ear Compulsory School

(Original title: Engelska i arskurs 9. Resultat fran den nationella at-
rdrderingen av grundskolan )

Department of Education, University of Goteborg, Sweden, Report No.
1993:16 (in Swedish) ISSN 0282-2164 220 pages

Duration of project: 1987-1994
Commissioned by: Skolverket, Stockholm

The project described in the report is part of a national assessment
programme under which the performance and attitudes of students in the
5th and 9th years of the compulsory school are being studied. It focuses
on the description of classroom activities and attained goals as well as on
attitudes towards the subject, i.e. English as a foreign language. The
relationship between a number of instructional and proficiency variables
is also being studied in order to determine factors which contribute to
successful school achievement. The object of the project is, furthermote.
to survey teachers' views on various aspects of language instruction and
curricular goals, as well as their needs for in-service training. The present
report describes overall results, mainly on a descriptive level. It will be
followed up by further analyses of data of particular interest.

The measurement instruments include detailed questionnaires for teachers
and students as well as English language tests in the areas of listening,
reading, writing and, for a sub-sample, speaking. Emphasis is placed on
the assessment of productive skins. The students' questionnaires also in-
clude self-assessment items, which are used as complements to ordinary
language test formats and as a means of measuring students" perceived
needs, their confidence in using the language and their evaluation of
various linguistic goals.

Two large-scale field studies have been undertaken, one in the 5th grade.
involving appr. 3,000 students, and one in the 9th grade, i.e. the final year
of the compulsoty school, involving appr. 10,000 student (a tenth of the
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age cohort). The main findings of the present grade 9 study may he
summed up as follows.

There is wide variation in ability levels reached. The difference in
achievement between the best and the poorest students is very large. There
arc also significant differences between classes and groups. A small
minority of students fall short of acceptable standards in that they do not
understand spoken English very well and have difficulty making them-
selves understood either orally or in writing.

Under-achievers are unevenly distributed over the sexes. There is a
greater proportion of boys. Self-confidence among both boys and girls in
this group is poor, and their self-assessed mastery of the language as well
as their end-of-term grades are below average. Their expectation of the
use they will have of the language skills they have acquired is likewise
quite low.

llowever, the goals set out in the National Curriculum are being attained
by a large majority of the students. The general level of listening and
reading comprehension is relatively high, even in areas of authentic
language use. Self-assessment results show that the students' confidence in
their own English language ability is high and corresponds well with
objective critcria as established by language test scores.

There is a clear pattern of gender differences in the test results. Girls out-
perform boys on productive tasks, particularly essay writing and an oral
reproduction task, and also, although less markedly, on open-ended
question and answer items and a doze test. There are no differences on
other types of tasks. Girls are awarded higher end-of-term grades than
boys.

The need for in-service teacher training is extensive, particularly in the
areas of language development and socio-cultural conditions in target
language countries. Teachers' views on priorities in language learning
objectives am consonant with thc goals sct out in the National Curriculum.
The importance of functional oral skills is emphasized by students and
teachers alike. Teachers arc in favour the present system of grouping of
students according to ability.

A major problem in classroom work is finding ways of developing
realistic oral communicative activities that cater for the expressed needs of
the students. Student-centred approaches to classroom methodology and
promotion of individual self-directed learning initiatives arc other im-
portant and. as yet, largely unsolved issues in the teaching of English at
this level.

1 2
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In conclusion, some general questions relating to purposes and design of
national assessments are discussed. Proposals for further research arc put
forward.

For demonstration purposes the report contains an extensive Appendix
section which includes most of the English language tests and all the
questionnaires that were used in the investigation. The distribution of
answers to multiple choice items in the questionnaires is provided as well
as samples of students' oral and written test performance at the various
levels of language ability.

Project Coordinator:

Dr Mats Oscarson
Department of Education
Language Teaching and Testing Research Unit (ASP)
University of Goteborg
S-431 26 MOlndal, Sweden

Plume: +46 31 773 24 55 Far: 46 31 773 21 gO Email M.Oscarson(ii)ped.gu.se
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1 BAKGRUND OCH SYFTEN

En huvuduppgift for skolan dr att skapa mojligheter for eleverna att
tillagna sig de kunskaper och fardigheter som satts upp som mM i
laroplanen. Det ar for att fd klarhet i hur val skolan lyckas i bl a detta
avseende som Skolverket genomfor den nationella utvardering (NU)
varav det i den har rapporten beskrivna arbetet utgor en del. Ett viktigt
mal i utvarderingen ar ocksd att kartlagga samband mellan olika
fOrhAllanden i och utanfOr skolan och de resultat som utbildningen leder
fram till. SAdan kunskap kan laggas till grund fOr förandrings- och
fOrnyelsearbete.

De enskilda projektgrupperna bidrar med information om de olika
amnesomrAdena vart for sig. FOr engelskans del inleds har med en kort
kommentar om skillnader i synen pA sprAkinlarning och sprdkunder-
visaing och om mAlbeskrivningar i aktueila laroplaner.

En forandrad sprdicsyn

Tankandet kring inlarningen av frammande sprAk har under dct senaste
halvseklet genomgatt cn ganska markant fOrandring. Under ldng tid var
det en vanlig uppfattning att man tillagnar sig sprAket huvudsakligen
genom att lara sig bemastra sprAkets "element": ljuden, orden, sats-
strukturerna. Med kontroll Over dessa verktyg ansAgs man vara i stAnd
bAde att forstd det frammande spraket och att sjalv Ora sig fOrstAdd.
Undervisning i sprAk var darfOr till stor del inriktad pA uttals- och
intonationsovningar, ordfOrrAdsOvningar och pd ovningar i att producera
grammatiskt korrekta meningar, ofta med en fast fOrankring i kontrastiv
analys av modersmAl och mAlsprAk. SprAksynen var klart lingvistisk.
Metodiken fOr Ovningarna var under en skede pdverkad av den
behavioristiska inlarningsteorin inom psykologin. Dennas tillampning i
sprdkundervisningen innebar inlarning bl a enligt principen om upprepad
Cvning med utvalda satsstrukturer i syfte att automatisera sprAkliga
vanemOnster (s k audilingval metodik).

Under senare Artionden har det skett en vidgning av perspektivet cch en
forskjutning av fokus frAn form till innehAll och funktion, dvs man har
allt mer kommit att uppmarksamma sprAkets betydelsesidd (semantiken)
och de satt pd vilket det anvands (pragmatiken). Man scr late kingre
sprAket huvudsakligen som en struktur som det galler att orientera sig i
och lara sig bemastra, utan som ett vidare medel fOr kommunikation soul

19

3



ocksa innefattar "extralingvistiska" faktorer. Att kunna ett spräk innebar
enligt dena synsatt inte bara att man har den grundlaggande och
nodvandiga lingvistiska kompetensen, utan ocksa att man har tillagnat sia
bl a de sociala och kulturella regler som styr sprakanvandningen (vad
man kan prata om nar, var, hur, med vem etc). FOrst a man har nail eu
sadant stadium besitter man vad som numera allmänt brukar kallas
kommunikativ kompetens (Hymes, 1971). Den "kommunikativt kompe-
tente" har saledes inte bara de sprakliga formerna under kontroll utan har
ocksa lärt sig hur dessa används i olika sammanhang (sociala, kulturella
etc) och fOr olika syften och funktioner (att informera, att paverka, att
ifragasatta etc).

I konsekvens med denna syn pa sprakfardighetens natur gar modern
sprakundervisning i regel ut pa att i sa stor utstrackning som mojligt
skapa tillfällen fOr interaktiv tillampning av de sprakliga formerna
meningsfullt informationsutbyte, med andra ord for verklig kommuni-
kation. De individuella uttrycksbehoven kommer darigenom ocksa an
spela en viktig roll och maximal elevaktivitet dr en vagledande princip.
Spraksynen är sociolingvistisk och funktionell. I klassrumsarbetet efter-
stravas sa. mycket som mifdligt av ovningar i par och mindre grupper, mcd
material som sa langt mdjligt representerar autentiskt sprakbruk och med
mesta mdjliga betoning av egenproduktion och kommunikation.

Utvecklingen speglas i skolans laroplaner. I Lgr 62 och Lgr 69 dr
grundsynen rent spraklig. 1 den form specificeras bl a vilka grammatik-
moment som ska behandlas pa olika stadier och det anges exempelvis hur
man kan arbeta med mOnsterexempel vid inlamingen av grammatiken.
Den senare dr mera tydligt audiolingvalt inriktad med uppmarksamheten
riktad mot de fyra fardigheterna (med ordningsfoljden höra, tala,
skriva), med rekommendation om bl a bundna ovningar knutna till last
tcxt och ett induktivt forfaringssatt vid ovning av grammatik. Eventuella
regler och forklaringar ges fOrst efter strukturovningen.

1 Lgr 80 är tonvikten helt lagd pA formagan an kommuniccra. Det sags att
undervisningen i fOrsta hand syftar till att eleverna ska tillagna sig
muntlig fardighet. MA len formuleras med direkt utgangspunkt i vad
eleverna ska kunna klara av pa spraket:

"Genom studierna i engelska skall elevema utveckla sadana fardigheter att
de

kan fdrsta talad engelska,
i tal kan Ora sig fOrstadda pa engelska,
kan Idsa och forsta texter av olika slag,
kan anvanda spraket i skrift i enkla former.
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Undervisningen bor vidare leda till att eleverna

vill och vagar anvanda engelska,
far kannedom om och intresse for vardagsliv, arbetsliv, samhällstbr-
hallanden och kultur i framst engelsktalande lander,
blir medvetna om den betydelse engelska har for kontakter med
manniskor i olika delar av varlden."

Ord- och grammatikstudierna underordnas det funktionella syftet att
kunna hantera spraket i praktiska spraksituationer. Elevernas medin-
flytande Over och medansvar i undervisningen framhavs.

En ny laroplan ar nu pa väg. Det forslag som Regeringen lagt fram fOr
riksdagen (SOU 1993:2) kannetecknas i forhallande till Lgr 80 av en an
mer uttalad inriktning pa innehallets meningsfullhet och autenticitet. Dct
engelsksprakiga kulturarvet, interkulturell fOrstaelse och samhällsorien-
tering betonas, liksom elevernas formaga till sjalvstandigt arbete och
ansvarstagande. Mal som ska ha uppnatts vid slutet av det femte och det
nionde skolaret anges.

Enka- och provmaterial i den foreliggande utvarderingen av engelskan
har utformats med utgangspunkt i malbeskrivningarna i Lgr 80. Av
naturliga skäl har det dock inte varit mojligt att mata maluppfyllelsen pa
ett helt allsidigt satt (nagot sadant skulle krava alldeles extraordinara
resurser). Begransningar diskuteras efter hand som materialen och
resultaten presenteras.

Den nationella utvarderingens syften

Wien fOr den nationella utvarderingen som helhet har av Skolverket
formulerats pa fOljande sat:

1 Visa vad dagens grundskola har fOr kvaliteter i fOrhallande till
läroplanens mal. Kvalitetsbedomningen avser skolans satt att fungera,
undervisningens innehall och upplaggning samt elevemas kunskaper,
fardigheter och sociala utveckling.

2 Bidra till fOrstaelsen fOr samband och samvariation mellan laro-
planens mal, skolfaktorer och elevemas utveckling.

Utveckla modeller fOr utvärdering sorn gcr skoloma mojligheter att
rclatera resultatet av det egna arbetct till laroplanens mat.

4 Utveckla metoder fOr aterforing av rcsultat som stimulerar den
lokala amnesdidaktiska fortbildningen.
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Ambitionen med projektet i stort ar silledes bade att göra en bred
lagesbestämning och att genom utvärderingen ge aterkoppling till arbetet i
skolan. Detsamma Oiler I& de enskilda projekten och arnnesgrupperna.
Der ar dels fraga om att bcskriva och fOrklara, dels att exemplifiera och
konkretisera utvarderingsmetoder och resultat i syfte att paverka och
stimulera till forandring och fornyelse. Arbetet är samtidigt aktuellt de-
skriptivt och frarnatsyftande.

Syften med rapporten

Avsikten med rapporten ar att sprida kannedom om undersokningsresul-
taten till en ganska bred lasekrets. Jag avstar dad& frail att ga in pa detal-
jer nar det galler bakgrund, syften m m, liksom pa detaljer i fraga om de
mera tc.1-.niska aspekterna av arbetet sasom fOrfarandet vid urvalet av
medverkande elever och larare, strategier ftir genomfOrandet, hante-
ringen av understikningsmaterialet, dataupplaggning och statistiska beriik-
ningar. I stället koncentrerar jag mig pa presentation av själva ut-
varderingsmaterialet, pa beskrivning av tillvägagangssatt i analysarbetet
samt pa beskrivning och tolkning av resultat.

Eftersom ett av NU-projektets overgripande mal ar att exemplifiera
metodik och material bilaggs sorn Askadningsmaterial en stor del av de
mätinstrument (enkater och prov) sorn använts i den engelska delen av
utvarderingen. Syftet dr att dessa ska inspirera till diskussion som kan
komma den lokala utvarderingen till godo.

Resultatredovisningen riktar i fOrsta hand in sig pa berakningar sorn utgAr
frail indiviciuella data (ocksa mcd resultatfordelningar per kOn, per allman
och siirskild kurs m m). Undervisningsenheters (dvs gruppers) resultat
redovisas bara i mera begransad utstrackning. Detta beror bl a pa att
bortfallet i vissa fall behOver kontrolleras närmare innan man kan dra
nagra definitiva slutsatscr om mcllangruppsvariation och annat.

Enskilda medvcrkande skolors resultat har beraknats och skickats ut for
sig i dc s k skolrapporterna (november 1992, se ocksa avsniu 4). Syftet
mcd dessa var att ge snabb information tillbaka till skolorna och att hidra
med underlag fOr initiativ till lokalt uivecklingsarbete.
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2 UNDERSOKNINGSGRUPPER

I undersokningen ingar omkring 10 000 clever och deras engelsklarare
vid 101 skolor over hela landet. Skolorna har valts ut genom en propor-
tionell slumpmassig metod som direkt relaterar sannolikheten fOr urvalet
till det antal elever som firms vid skolan. Alla clever har därmed sarnma
statistiska mdjlighet att komma med. Urvalet ar med andra ord represen-
tativt for sarntliga clever i landet i arskurs 9.

Som egentliga deltagare betraktas alla de clever som besvarat nagon del av
det allra fOrsta "mätinstrumentet" i utvarderingen, vilket är elevenkaten,
som ligger fOrst i det forsta elevhaftet. Antalet ar 9 794. For ytterligare
nagra hundra elever som borde ha ingatt i de utvalda gruppema saknas
olika anledningar data. Dessa har lanmats utanfOr den nuvarande redovis-
ningen.

Arskursen ornfattar lasaret 1991-92 knappt 100 000 clever fordeladc pa
ungefar 1 000 skolor. Urvalet utgor sAledes ungefar en tiondel av samtliga
elever i den aktuella arskursen.

Antalet undervisningsgrupper (allman kurs, sarskild kurs och icke kurs-
uppdelade grupper) ar sammanlagt 597.

Samtliga elever besvarade de tva fOrsta elevhäftena, Lektion 1-2 samt
Lektion 3 (se avsnitten 3.3-3.4). Ett delurval, bestaende av drygt 1 000 av
de sammanlagt ca 10 000 deltagande eleverna, fick dessutom det tredje
haftet, Lektion 4 (se avsnitt 3.5).

Med avsikt att mOjliggiira vissa jamfOrelser over stadier deltog ocksa ca
3 200 elever i Arskurs 5 i ett delprov. Utvarderingen av resultaten pa
detta errs dock av olika skal ime har (se vidare avsnitt 3.5).

Vidare ingAr muntliga prOvningar i ulvarderingen, men dessa kunde av
praktiska och ekonomiska skal itue genomforas med samtliga som &hog i
ovriga prov, utan hara med ett mindre dclurval omfattande 388 clever.
Dessa valdes frail 69 undervisningsgrupper vid 14 skolor i vastra och
norra delarna av landet (med centrum i Karlstad resp Umea). Urvalet av
clever ar slumpmassigt inom de medverkandc undervisningsgrupperna,
men undervisningsgrupperna själva ar inte slumpmassigt utvalda (efter-
som skolorna inte ar det). Av derma anledning görs en kontroll av att



gruppen dr representativ med avseende pa fat iighetsnivA och annat (se
avsnitt 8.3.2). Elever fran bAde allmän och sarskild kurs ingAr.

Sammanlagt medverkar 508 engelsklarare i undersokningen. Av Ldrar-
enkät 1 framgAr det att tre fjärdedelar dr kvinnor (vilket kan jdrnforas
med andelen kvinnor i Ak 5-undersokningen, som var drygt tva tredje-
delar). Omkring 90% har behorighet som amneslarare. Ovriga har
gymnasieskola, klassldrarexamen eller annan utbildning. Gruppen med-
verkar genom att besvara tvA enkäter (se nedan avsnitten 3.1 och 3.2) samt
genorn att beddma ett av elevproven, namligen den fria skriftliga produk-
tionen (se nedan avsnitt 3.3).
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3 ENKATER OCH PROV

Utvarderingsmaterialet bestar av foljande Mar:

Lararanvisningar
Lararenkat 1
Lararenkat 2
Elevhafte 1 (Lektion 1 och 2)

Enkat samt hOr- och lasforstaelseprov och uppsatsprov
Elevhafte 2 (Lektion 3)

och lasfOrstaelseprov
Elevhafte 3 (Lektion 4)

Hdr- och lasfOrstaelseprov samt luckprov (s.k. doze)

Bade larares och clevers inställning till atnnet engelska och till skolans
vcrksamhet mats mcd hjalp av ett stort antal enkatfragor (se bil. 1-3).

PA grund av det mycket rikhaltiga dataunderlaget fran saval enkater som
prov ar det inte mojligt att i den har rapporten ge en kommenterad redo-
visning av alla resultat. Av den anledningen ges i enkaterna i bilagorna 1-
3 ocksa "radata" (fordelningen av svaren pa fragor med fasta svars-
alternativ), som kan användas for viss kompletterande bedomning av vad
undersokningen lett fram till.

Provuppgifterna Ar sa gott son) uteslutande av produktiv karakthr och ar
mestadels av kommunikativt slag, dvs det galler fOr eleven att sjalv
formulera svar pa fragor, att skriva uppsats och att for ett litet re-
presentativt urval tala. Skalen till att proven har denna inriktning ar
fOrstas i fOrsta hand att de darigenom tydligt konkrctiserar mal soul
laroplanen anger fOr undervisningen. De ar clamed ocksa lampliga som
exempel i den nationella utvarderingen, som ju har som ett av sina syften
att "Utveckla modeller fOr utvardering som ger skolorna mOjligheter att
relatera resultatet av del egna arbetet till laroplanens mar. Vi far en
gynnsam Aterverkanseffekt pa satten att maw fardigheterna lokalt (t.cx. i
den enskilda gruppcn). I (let perspektivet har uteslutandct av cxcmpeivis
flervalsuppgifter ett stort vardc i sig.

Samtidigt hOr dct tippet dcklarcras att del finns vissa nackdelar med att
huvudsakligen fOrlita sig till "fria" uppgiftstyper i en bred nationell
undersOkning som ocksa liar ctt annat mycket viktigt syfte, dvs sjalva
systemutvardcringen. 1 bedOmningcn av Oppna svar, fri skrivning osv kan
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man inte nA samma grad av objektivitet, dvs mattillforlitlighet, som när
man anvander vissa andra svarsmodeller (t.ex. uppgifter med fasta svars-
alternativ). Resultaten blir osakrare. Den oppna ostandardiserade uppgifts-
typen ar ocksA mycket kostsam att hantera när antalet elever ar sA stort
som i vArt fall (nara 10 000).

Man fAr alltsA jnte vara alltfOr optimistisk betraffande mOjligheterna t pA
grundval av de till overvagande delen egenproducerade elevsvaren dra
generella slutsatser om uppfyllelsen av fardighetsmAlen. Man kan saga att
detta är en del av det pris man fir betala for projektets breda mAlsattning.
En annan del är kostnaden i pengar.1

Det ska ocksd tillaggas att vi, just mot bakgrund av clet som har disku-
terats, har lagt oss sarskilt vinn om att granska provens mattillforlitlighet.
1 avsnitten 8.2.4 och 8.3.3 redovisas tillvagagAngssatt och resultat betraff-
ande reliabilitetsprovningen av resultaten i den fria skrivuppgiften ("upp-
satsen") resp det muntliga provet, dvs de tvA delprov som har den mest
oppna svarsmodellen.

3.1 Lärarenkät 1

Enkaten (se Bilaga 1) omfattar dels frAgor om genomgAngen utbildning,
behov av fortbildning, uppehAllandet av sprAkfardigheten m.m., dels
frAgor om undervisningens innehAll, genomforande och mM. Huvuddelen
av frAgoma besvaras genom forkryssning av givna svarsalternativ. Dar sA
behOvs ges ocksA mOjlighet att med egna ord kommentera eller komplet-
tera det avgivna svaret.

3.2 Lärarenkät 2

Lararenkät 2 (Bilaga 2) innehAller frAgor Mrande varje enskild under-
visningsgrupp som deltar i utvarderingen. En enkat per grupp lamnas
alltsA och Ware som har flera grupper lämnar flera enkater. Avsikten är
A ena sidan att skapa en allman bild av det vanliga arbetet i klassrummet,
vilket blir mojligt tack vare att de medverkande grupperna ar utvalda pA
ett sAdant satt an de tillsammans representerar undervisningsgrupperna i
landet. A andra sidan kan resultaten anvandas som ett underlag felr analys
och tolkning av gruppers olika enkät- och provresultat.

iSe vulare diskussion i avsnitt 10
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Formatet dr detsamma sorn i Ldrarenkat 1, dvs dcn innehAller huvud-
sakligen flervalsuppgifter och till vissa uppgifter kan man lämna en kom-
me nar.

3.3 Etevhafte 1Enitht och standardprov

Häftet inleds med en tamligen omfattande enkat (se Bilaga 3) med frAgor
som roT elevernas val av kurs (allman/sdrskild), engelsksprakiga fritids-
aktiviteter, deras attityder till att lära sig och att använda sprAket, deras
uppfattning om undervisningen samt deras syn pA bedomningar och betyg.
Dessutom ingAr ett antal sjalvbedOmningsuppgifter. Avsikten med dessa dr
att forsöka bestarnma bLa. elevernas uppfattning orn den egna fardigheten,
deras benagenhet att "vilja och vAga använda sprAket" (ett mAl sorn anges i
ldroplanen), deras självtillit m.m.

Efter elevenkäten fOljer tre delprov) Det forsta, Traffic Call. dr ett hOr-
fOrstAelseprov med sammanlagt nio uppgifter. Fein av dessa at av fler-
valstyp, medan de Ovriga fyra besvaras genom att eleven själv skriver ncr
nAgra efterfrAgade tids- och temperaturuppgifter. 1 det andra delprovet.
Find the Right Story, provas ldsforstAelse. 1 uppgiften ges en antal
tidningsnotiser (med forenklad text). Var och en av dessa ska paras ihop
med den rätta av en antal givna rubriker. Det galler alltsA att fOrstA
huvudinnehAllet i tidningstexten. Det sista delprovet prOvar fri skriftlig
produktion. Som underlag har eleverna en fingerad tavlingsinstruktion
med rubriken "Win a Dream". Den innefattar bAde bild- och texunaterial.
Uppgiften gAr ut pA an skriva en Ivey i vilket man presenterar sig själv
och argumenterar fOr att bli utvald till att fA en veckas gratisvistelse i

Storbritannien. Uppgiften dr utformad i Overensstdmmelse med liiropla-
nens rekommendationer betraffande skrivfdrdigheten (under Iluvudmo-
ment) i vilka det bl.a. sags att elevema bOr "fA ova sig att formulera sig
friare pA engelska, t.ex. skriva vykort eller brev sA att de kan brevvaxla
med engelsktalande personer". Just fOr hOgstadiet specificeras "skrivning
av meddelanden, brev och referat", liksom "Fri skrivning, diir eleverna
bl.a. kan beratta och fabulera".

Det fOrsta delprovet (Traffic Call) ingick ursprungligen i standardprovet
for Arskurs Atta 1991, sdrskild kurs, det andra (Find the Right Story) i
provet for allman kurs och i en sdrskild version av provet sorn ges i

klasser som inte dr alternativkursuppdelade (ik). Alla clever i vAr
understikning hade sAledes besvarat endera av dessa Iva delprov ett Ar
innan de pA nytt besvarade dem i NU-undcrsokningen (se ocks5 resultat-
kapitlet). Den fria skriftliga uppgiften (Win a Dream) togs frAn ett stan-

IA%) sekretesskal htn delproven Traffic Call rich Find tlw Right Star) inw inkludcras
bland bilagarna
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dardprov for sarskild kurs ar 1990 och ar alltsa okand for eleverna i vAr
undersokning.

Att tva. tidigare givna delar ur standardproven Aterkommer ett ar senare
for en och samma elevgrupp har att Ora med att den nationella utvärde-
ringen enligt den ursprungliga planeringen skulle ligga i ak 8 och att
standardprovsresultaten skulle utnyttjas. Det slutliga beslutet att lagga NU
i ak 9 innebar fOr engelskans del att proven fick ges pa nytt (pa extra-
tilldelad tid).

De bada forsta proven rattas enligt standardprovsmallen. Bedtimningen av
det treflje delprovet (Win a Dream) Ors daremot inte som..i standard-
provet (dvs pa relativt satt med fOrdelning pa kategorierna Over, Medel
och Under) utan enligt en sexgradig kriterieskala formulerad Mom
projektet. Uppsatsen placeras alltsa in pa en av sex konkret beskrivna
fardighetsnivaer (se vidare avsnitt 8.2.2 Uppgiften). Avsikten med detta dr
att Ora det lattare att beskriva resultaten i termer av vad eleverna kan och
inte kan.

3.4 Elevhäfte 2Hdr- och lasförstielseprov

I Elevhdfte 2 anvands originaluppgifter som tagits fram och prOvats ut i
projektets regi. Inriktningen av dessa ar att eleverna ska producera langre
egna svar snarare an valja mellan fasta svarsalternativ resp ge "kortsvar"
av den typ som ingar i de ovan redovisade hor- och lasfOrstaelseupp-
gifterna. (JamfOr diskussionen ovan.)

Ilaftet innehaller tva prov. Det fersta, Long Black Train, bygger pa en
sAng framfOrd av Lee Hazelwood och prOvar elevernas hOrforstaelse med
sammanlagt atta Oppna fragor pa innehallet. Eleverna besvarar alltsd
fragorna med egna meningar. lihderlaget for det andra provet, Pete and
Karim, som ar ett lasfOrstaelseprov, är hamtat fan en latt till medelsvar
text med ungdomsmotiv (fOd.. Norma Klein). Efter texten fOljer elva
oppna fragor. Bada dessa prov ar helt obekanta fOr eleverna nar de ges.

3.5 Elevhäfte 3Hörforstfielse- och ifyllnadsprov

Det tredje haftet (Bilaga 6) innehaller tre delprov. Det fOrstd, Dialogues,
ar ett hOrfOrstaelseprov som prOvar fOrmagan att uppfatta innehallet i sex
korta vardagliga samtal av turistkaraktar. Efter varje samtal stalls en
fraga som besvaras skriftligt med nagra fa ord. Det andra, Beans, dr ocksa
ett horfOrstaelseprov, men det bestar av en upplasning av en langre text
(Rill. Patricia Grace) till vilken ges tretton innehAllsfragor som kräver
nagot langre svar. Det tredje, Letter, dr en s k cloze, dvs ett
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lucktest, som har formen av ett brev. Antalet luckor är 21. Var och en
fylls i med en ord.

Ett av dessa delprov, Letter, gays ocksA i Arskurs 5 i den nu aktuella
utvarderingen (1992). En plan att ocksA ge Dialogues i samma Arskurs
kunde inte fullfOljas.

Tva. av delproven, Dialogues och Letter, gays vidare i den utvardering i
ak 5 som genomfordes 1989. Dock var svarsmodellen i Dialogues vid det
tillfallet annorlunda (flerval i motsats till, som i ik 9 1992, Oppna fragor
att besvara med egna ord), varfOr det tyvarr inte gar att jamfora utfallen
vid de tva tillfallena. Delprovet Letter gays i en mycket kortare form i ak
5 1989 (de 12 forsta frAgoma av de nuvarande 21), vilket ocksA begransar
mojligheterna att Ora jamfdrelser.

Betraffande delprovet Letter i ak 5 1992 kravs en n4grann och ganska
tidsddande kontroll av bortfallct i grupperna innan slutgiltiga resultat-
berakningar kan goras.

Av dessa anledningar har vi i den Ur rapporten inte nagra mojligheter au
publicera provresultat som galler Ak 5.

3.6 Muntligt prov

Med tanke pa saval laroplanens prioriteringar som elevers OnskemAl och
behov i fraga om undervisningen hade det varit onskvart med en bred
utvardering av de muntliga fardigheterna, men av olika skal var det inte
mojligt att genomfora en sAdan. Ett muntligt prov ges dock i ett mindre
delurval av elever. Verksamheten pA det har omrAdet kommer att redo-
visas i en sarskild rapport av en av medarbetarna i projektet, Inger
Bergstrom, som har arbetat fram provmodellen. I den har rapporten ges
en mera summarisk beskrivning av provet och oversiktliga resultat.

Den provtyp som används är den som befanns vara den basta av ett antal
som provades i nAgra fOrsok i en antal klasser (men den ar obekant for
alla som ingAr i det nu aktuella urvalet). Provet inleds med avlyssning av
en text pa svenska. I denna beskrivs en incident med en flicka som
kommer bort nar hon och hennes pappa gor ett besOk pa ett varuhus (se
manus Bilaga 8). Elevens uppgift är an pA engelska Aterberatta (let
avlyssnade och att dessutom fOrlanga historien mcd en egen pAhittad
avslutning. Upplasningen tar tre minuter och (lard-ter fAr eleven tre
minuter pA sig fOr att fOrbereda inspclningen. Som hjalp tillhandahdlls
papper och penna och dcssutom en ocdbok. Avsikten med att tillAta
anvandning av ordbok är att undvika att eleven hanger upp sig i sin
framstallning pA grund av forekotnst av "svara ord". Anteckningar som
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Ors fAr anvandas som underlag vid Aterberättandet. For att underlAtta be-
dtimningen spelas provet in pA ljudband.

Beträffande principerna for bedomningen, se avsnitt 8.3.1 i Resultatkapit-
let.
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4 GENOMFORANDE

Verksamheten planerades under 1989-90. Undersokningsmaterialet
(enkäter, prov, handledningar m.m.) konstruerades och prdvades ut i sam-
arbete med amnesexperter under tiden fram till htisten 1991. Det slut-
giltigt faststallda utvarderingsmaterialet skickades ut till skolorna i decem-
ber 1991.

Arbetet i skolorna pagick under forsta halften av varterminen 1992. En
samordnare pa varje skola ombesorjde kontakter mellan Skolverket,
projektpersonal och skolorna, distribuerade material, samordnade verk-
samheten lokalt m m.

De muntliga proven genomfordes frail mitten av februari till slutet av
april 1992. De organiserades av tva. amnesexperter i projektet, som ocksa
skötte det praktiska arbetet (schemalaggning, lärarkontakter, inspelningar
m.rn.) och personligen ledde alla de individuella provningarna. Dc
svarade ocksa for de samtidiga och efterfOljande bedomningarna.

Aterforingen av undersokningsmaterialet till projektet skedde under varen
1992. Alla prov utom ett (den fria skriftliga produktionen) rattades av
projektpersonal. Innan materialet registrerades pa dator avidentifierades
det genom att namnfaltet pa undcrlaget (de rcsp svarshaftcna) avlagsnades.
Deltagarna blev darmed anonyma innan bearbetningama paborjades,
vilket datalagen kraver.

Delprovet Win a Dream, den fria skriftliga produktionen, beddmdes av
lararna innan materialet returnerades till projektet fiOr den centrala
bearbetningen.

En fOrsta preliminar rapport om resultaten lämnades av Skolverket till
alla deltagande skolor i november 1992 ("Vad sager den nationella
utvarderingen om vAr skola? Rapport till de skolor som deltog i den
nationella utvarderingen 1991/92"). Varje skola fick dels uppgift om hur
enkater och prov foll ut nationellt i nagra viktiga avsecnden, dels
information om hur resultaten bland skolans egna grupper sag ut i

jamfdrelse med riksresultaten. Med denna redovisning som grund fanns
det mojligheter att pa de enskilda skolorna starta den process som ar ett av
malen fOr den nationella utvarderingen av grundskolan, namligen att
"Utveckla metoder for aterforing av resultat som stimulerar den lokala
amnesdidaktiska fortbildningen".
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5 LARARENKAT 1 - RESULTAT

I Lararenkat 1 (Bilaga 1) stalls dels frAgor om den utbildning som ldrarna
genomgdtt, om fortbildningsbehov, om hur man uppehAller den egna
sprAkfardigheten m m, dels frAgor om undervisningens innehdll, genom-
forande och mdl. Sammanlagt 464 besvarade enkitter har komrnit in,
vilket innebär en svarsfrekvens pa 91%.

De resultat vi redovisar har liksom i fraga om de tvA andra enkatema
baserar sig i huvudsak pd en analys av de svar som avges i flervalsdelarna
(och som vi sdledes kan hantera per dator). Redovisningen gnmdar sig
ocksa, men i lite mer begransad utstrackning, pd vad lararna skriver i de
kommentarer som kan lamnas till vissa frAgor. Den informationen ar inte
lika lattillganglig for datorbearbetning och har ännu inte hunnit beabetas
sin helhet.

5.1 Bakgrundsdata

I frAga om könsfördelningen bland engelsklararna timer vi att tre
fjardedclar dr kvinnor och en fjardedel man. (I Ak 5-undersokningen var
andelen kvinnor drygt tvd tredjedelar). Omkring 90% har behörighel
som arnnesldrare. Ovriga har gymnasieskola, klasslararexamen eller annan
utbildning.

De övriga ämnen som engelsklararna undervisar i är framst svenska,
vilket 46% av larama har i sin kombination (ytterligare 7% undervisar i
svenska som andrasprak), tyska (42%) och franska (27%). tsidgra enstaka
har ocksd spanska, idrott, musik m.m.

Den stora majoriteten (c 80%) rapporterar en vistelselid i engelsk-
sprdkigt land pA en mAnad eller mera. Av dessa har ganska mAnga
(18%) en vistelsetid som overstigcr ett dr. En pd hundra har aldrig varit i
ett engelsksprAkigt land. Som jamforelse kan namnas att det bland mellan-
stadielararna ar halften som har en vistelsetid i engelsksprAkigt land son:
overstiger en mAnad och att 17% inte har nAgon sadan vistelsetid alls
(Balke 1990a).

Eftersom (let kan vara intressant att analysera fortbildningsbehov m.m. i
fiirhAllande till gallande mAl fOr undervisningen vid den tidpunkt dA
lararna fick sin behorighet Ors i Tabell 1 en fordelning av lararna med
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hansyn till vilken laroplan som gallde vid tiden for examinationen. (Indel-
ningen kommer att anvatidas vid vissa analyser senate.)

Tabell 1
Tidpunkt fOr ämneslararnas behorighet i fOrhAllande till

skilda laroplaner

Tidpunkt fOr behorighet

Rire Lgr 62 Lgr 62 Lgr 69 Lgr 80 Totalt

Antal 31 75 180 123 409
(8%) (18%) (44%) (30%) (100%)

Mindre an en tredjedel fick sin behorighet efter det att Lgr 80 hade tratt i
kraft. Nastan lika mAnga blev behoriga redan innan ens Lgr 69 hade
inforts och resten under den period da Lgr 69 gallde.

5.2 Deltagande i kurser och studiedagar

Tre enkatfrAgor (4, 5 och 10) avser att kartlagga engagemanget i och be-
hoven av fortbildningsverksamhet.

BortAt 200 av de 464 lararna uppger au de inte har deltagit i nAgon
fortbildningskurs i engelska. Ovriga har deltagit i kurser som har
varierat i omfattning fr&n mindre an en vecka till fyra veekor, fOrutom ett
fatal som har varit med pA langre kurser. PA det hela taget ar alltsA
deltagandet i fortbildningskurser ganska begransat. Mojligtv is kan
uppgifterna om det lAga deltagandet bero pA att man ibland har miss-
uppfattat frAgan och likställt "fortbildningskurs" med "kurs utomlands".
SAdana har ju blivit vanligare pa. senare

OcksA det rapporterade antalet studiedagar som rOr undervisning i
frammande sprak dr fOrhAllandevis litet. Lararna fAr svara pA fragan om
hur manga sAdana de deltagit i de scnaste tre Aren. (Observera att fragan
avser frammande sprdk, inte bara engelska. Larare med tyska eller
franska i sin kombination har ju ocksa. det andra sprAket att tanka pA och
delta innebar att den studiedagsfrekvens som vi har registrerar intc fullt ut
kommer engelskan tillgodo.)

1En Ware skriver t.e.x.: "Jag tror det iir Ink:0 au lararna far kvalificerad fortbildning i
sprdken, minst tvd verkor vart tionde dr FirslagAviA. Resorna kan gd till olika lander



Var sjatte har inte varit med pa en enda studiedag for Ware i frammande
sprak och omkring halften uppger sa pass fa som 1-3, dvs i genomsnitt
hOgst en om Aret. Ytterligare en knapp tredjedel har deltagit i 4-10. Som
vi ska se nedan finns samtidigt stora behov av fortbildningsinsatser bland
engelsklararna och man maste darfOr dra slutsatsen att det pa den har
punkten rider dalig balans mellan tillgang och efterfragan. Engelsklararna
(sakerligen ocksa tysk- och fransklararna) behOver fler studiedagar och
annan liknande fortbildning.1

Om mojliga anledningar till den har bristsiwationen, se avsnitt 5.3.

5.3 Behov av fortbildning

Vilka behov av fortbildning har (IA engelsklararna? Svaren far vi i

&Aga 10. Nio centrala kompetensomraden inom engelskundervisningen
anges (jfr Tabell 2) och lararna far markera om de har nagot fortbild-
ningsbehov inom vart och ett av dessa. Man kan valja mellan svaren "Ja",
"Tveksamt" och "Nej". Dessutom finns en Oppen kategori (Annat) dar
lararna sjalva har mOjlighet att formulera och gradera ytterligare nagot
fortbildningsbehov som de eventuellt kan ha.

En grupp om fyra kommer klart h6gst pa behovsskalan, som frarngar av
den rangordning som blev resultatet av inventeringen (Tabell 2).

Tabell 2
Engelsklrares behov av fortbildning inom nio centrala

kompetensomraden: Andelar positiva svar ("ja")

Fakta om engelsksprdkiga kinder 76%
Metodik 67%
Tala engelska 66%
Kunskap om hur sprdkinlärning gdr till 60%
Annat (eget forslag) 54%
Lasa engelsksprakig litteratur 41%
Uttal och intonation 39%
Skriva engelska 32%
Grammatik 30%
Förstel talad engelska 29%

1Betraffande B-sprdkskirares behov av forthildning, se Skoloverstyrelsens rapport
91:12, Undervisningen ifranska och tyska i grundskolan: Redovisning av en en/aft-

undersokning ldsdret 1987188
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Det ar nAgot ovantat au Fakta om engelsksprcikiga !ander, det som
sprAklararkretsar brukar kallas realia, är det fortbildningsomrAde som far
hogsta prioritet. Erfareahetsmassigt har det brukat vara ämnen som
metodik, rnuntlig fardighetstraning och sprakinlarningsteori, dvs sAdana
som kommer i andra rummet hat., som varit de allra mest efterfragade. SA
var det ocksA i ãk 5-undersökningen (se Balke 1990a, bil 2). I den under-
sokningen var det for ovrigt bara 28% som svarade ja pa frAgan om de
hade behov av realiafortbildning. Behovet av kunskaper om mAlspraks-
landerna okar kraftigt frail mellanstadiet till hogstadiet, vilket ftirstAs är

naturligt.

Man kan fOrmodligen utga, ifrAn att det här resultatet pekar pa en brist i
amneslararnas utbildning. Battre kunskaper om fOrhAllanden i mAlsprAks-

lander karms uppenbarligen behovliga. En allman onskan om Nitre
mojligheter till deltagande i fortbildningskurser utomlands kan ocksA ligga

bakom (jamfor nedan).

Det ar nog ocksA rnojligt att beteckningen Metodik i enkatfragan hos en
del lärare leder tanken till ganska allmänna principer fOr hur under-
visningen ska bedrivas och inte direkt till de mera handfasta och konkreta
forslag om hur man kan underlatta och förbattra arbetet i vardagens klass-
rumsarbete som sA manga garna vill ha. Om punkten hade varit formu-
lerad Praktisk metodik eller nAgot liknande hade formodligen annu fler
markerat behov har. Rau mAnga svar under den oppna rubriken Annat
antyder detta)

Att omraden som Förstd talad engelska och Grammatik rankas som minst
angelagna ar knappast overraskande. &Adana ar fOr det fOrsta av tradition
vat tillgodosedda inom utbildningen och for det andra galler de kunskaper
som man pa egen hand tamligen latt kan underhAlla och fdrbattra. Att
behoven inom omrAdena Lasa engelsksprdkig litteratur, Uual ()eh intona-
tion och Skriva engelska inte kanns sA akuta ar ocksA väntat.

En undersokning av sambanden mellan svaren visar att OnskemAlen
om Metodik ar starkt forknippade med Onskemdl om det narliggande Kun-
skap om hur sprdkinlarning gdr till, medan sambanden med &riga
omrAden Over lag ar svaga. Behovet av battre kannedom om undervis-
ningens "teori" ar alltsA inte direkt relaterat till nagot annat speciellt

behov.

lExempcl pd fnrslag: "Aliernaava avningar Wickerrui" , "Urbyta erfarenheter rned larare

frdn andra skalar" ,"Hur aktiverar man svaga clever an War ,"Materialkwakup aps
(( h ideer fran kolleger vad Offer bra material" , "Nva ideer Aom piggar upp Hever"
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Onskemalen om fortbildning inom omradet Ta la engelska hanger starkt
samman med onskemAl om momenten Uttal och intonation, Förstd talad
engelska och Skriva engelska, ganska starkt ocksA med Lasa engelsk-
sprdkig litteratur och Grammatik. De som efterlyser Tala engelska vill
samtidigt ha mera av andra praktiska fardighetsmoment, snarare an av de
mer allmanna momenten Metodik och Sprdkinkirningsteori.

OmrAdet Fakta om engelsksprdkiga kinder har en viss koppling till Tala
och till Leisa engelsksprdkig litteratur, men Kr bara svagt korrelerat med
onskemalen om de &riga momenten. Av detta kan man kanske dra
slutsatsen att bakom de manga valen av Fakta om engelskspraiga kinder
ligger ett mera allmant behov av fornyelse och utblick (behov av att
utvidga faktakunskaperna, att frascha upp talfardigheten och att fa nya
lasupplevelser).

Eftersom man kan formoda att ldrare med tidigare resp. senare
utbildning (i praktiken lika med aldre och yngre larare) kan ha svarat
nagot olika, gjordes en sarskild berakning med utgangspunkt i fordel-
ningen i Tabell I. Resultatet visar att det finns vissa skillnader (men de ar
inte stora). Fler aldre an yngre anger behov av fortbildning med
inriktning pa horforstdelsetreining. Flee yngre an aldre anger fort-
bildningsbehov med inriktning pa skrivtriining, pA grammatik och pa
metodik. Intressant har ar att grammatik saknas mer av yngre an av aldre.

Inom de &riga omradena foreligger knappast nagra skillnader mellan
aldersgrupperna.

Andra fOrslag

Det fanns ocksA mojlighet att me41 egna ord ange nagot annat upplevt
fortbildningsbehov (10j, Annat). Sammanlagt 119 forslag lamnas. En
noggrann genomgAng av dessa visar att det sarskilt Ur ett omride som man
vill framhäva och som inte direkt tacks in av de nio givna omradena
och det dr kunskaper om dagens engelska. Man anvander beskriv-
ningar som "engelska spraket av idag", "tendenser i nuengelskan", "dagens
talade engelska", "nya stromningar i engelskan", "moderna ord och
uttryck", "sprakets forandring", "moderna tendenser i grammatik och
glosor", "det nya aktuella ordförradet", "nymodigheter och slang i
spraket" och liknande och sadana Aterkommer i ungefar vart tredje svar.
Det liar ar en erfarenhet som btir uppmarksammas. Lärarna tillmater den
kontinuerliga "uppdateringen" av sprakfardigheten stor betydelse. Somliga
efterlyser battre uppbackning frAn skolans sida for larare som vill hAlla
sig a jour med utvecklingen.

Det har behovet av fortbildning bOr ocksA ses i ljuset av utfallet pA en
fraga om vad Marna sjalva gor fOr att underhAlla sin fardighet i engelska
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(nr 11). Av svaren ham& att mer dn var tredje sällan (alternativt aldrig)
talar eller skriver engelska i privatlivet. Tva tredjedelar bedriver sällan
eller aldrig nagon form av studier i engelska. Manga far alltsa ingen "ny"
fardighetstraning pa dessa sat. I huvudsak uppehalls fardigheten genom
den formedling av engelskan som sker via massmedia och till klart
mindre del genom lasning av tidningar och böcker. Fortbildning som
stimulerar till egen lasning dr angeldgen.

Ett annat starkt onskemal i de oppna svaren dr vistelse i engelsk-
spretkigt land och detta dr sakert till stor del en yttring av samma behov,
dvs att fa mdjlighet att förbdttra behärskningen av det moderna levande
spraket. En annan bevekelsegrund dr forstas chansen att fa lära sig mer
om kultur och samhällsförhallanden, vilket, som vi sag ovan, dr en viil-
behovlig typ av fortbildning for merparten av ldrarna.

Ytterligare andra oppna svar pekar pa behovet av fortbildningsinsatser At
ett ungdomligt hall. Man efterlyser inslag av "ungdomssprak", "ungdoms-
kultur", "ungdomslitteratur/-tidningar", "kontakter med skolor i engelsk-
sprakiga ldnder", "kunskap om elevers attityder" och liknande. Lärarna
behOver sannolikt stöd av det bar slaget fOr att kunna mOta de utmaningar
som engelskans inflytande pa elevema utanfOr skolan innebdr.

Den allmdnna bild man far av svaren pa uppgiften om fonbildningsbehov
är an ämneslarama i engelska pa hOgstadiet starkt kdnner av kraven pa
kompetens Mom omraden som avser muntlig sprakanvandning, inte minst
Mom ämnesomraden som dr aktuella fOr dagens ungdom. Kontakten med
det levande spraket, liksom med kultur- och samhällsfOrhallanden, i
Storbritannien, USA och andra engelska sprakomraden upplevs som viktig
och nOdvandig.

Den andra stora behovssfaren gdller forutsduningarna for sprakinldming
och metodiken fOr undervisningen. De fiesta har uttalade behov av
fortbildning pa detta breda fäit. thorn mera traditionella och individuellt
hanterbara kunskaps- och fardighetsomraden som hdrforstdelse, skriv-
formaga, litteraturkannedom och grammatikbeharskning dr Onskemalen
om fortbildning inte alls lika tydliga.

Med tanke pa att fortbildningbehoven bade dr ganska preciserade och sA
pass starkt uttryckta dr det lite forvanande att det rapporteras ett sa
relativt begransat deltagande i kurser och studiedagar (se avsnitt 5.2).
Forklaringen ar val ndrmast den att utbudet dr fOr litet och det fOr-
modligen mest av ekonomiska skäl. Kommunerna har dock hdr en
arbetsgivaransvar att leva upp till. Spraklararna har stora behov av fort-
bildning och de dr daligt tillgodosedda.
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Anledningen till bristsituationen kan antagligen ocksa sokas i det förhall-
andet att spraken inte ingick bland de prioriterade fortbildningsomraden
som davarande Skoloverstyrelsen angav nar den nya grundskollarar-
utbildningen infordes. Ytterligare en annan anledning kan vara att den
fortbildning som faktiskt erbjuds inte ar tillrackligt attraktiv. Planering,
genomforande och uppfoljning kan behova förbattras sa att det blir mer
lockande for lärarna att helhjärtat engagera sig i verksamheten.

5.4 Asikter om undervisningsmilen

I Lgr 80 (s 77) heter det att eleverna genom studiema i engelska ska
"utveckla Adana fardigheter att de

kan fOrstä talad engelska,
i tal kan gora sig fdrstadda pa engelska,
kan lasa och första texter av olika slag,
kan anvanda spraket i skrift i enkla former.

Undervisningen bor vidare leda till att eleverna

vill och vagar anvanda engelska,
far kannedom om och intresse fOr vardagsliv, arbetsliv, samhällsfor-
hallanden och kultur i framst er -,elsktalande lander,
blir medvetna om den betydcise engelska har fOr kontakter med
manniskor i olika delar av varlden."

Ma len fOr allman och sarskild kurs är desamma.

Laramas installning till de officiella malen ar en betydelsefull variabel vid
utvarderingen av undervisningens resultat. Därfor ombeds lararna att
bediima van och ett av de ovan angivna malen i tvá avseenden. Det ena
galler hur viktiga de anser att malen ar (fraga 18) och det andra hur
svart/latt de anser det vara att tillgodose malen i den egna undervisningen
(fraga 19). Skalstegen är "Mycket viktigt", "Ganska viktigt" och "Mindre
viktigt" resp "Det är mycket svart", "... ganska svart", "... ganska Mt"
och "... mycket latt". Plats lamnas ocksa fOr egna kommentarer.

Resultaten i fraga om laminas syn pa ',Wens betydelse sarnmanfattas i
Tabell 3. Det ar de tva fdrsta som betonas. Praktiskt taget alla lararna
(99%) anser att malet ftirstd talad engelska är mycket viktigt. Rir nastan
lika manga (97%) galler detsamma fOr mâlet göra sig förstddda i tal. Det
alltsâ den muntliga kommunikationsformagan som sans i allra framsta
rummet.
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Tabell 3
Lararnas bedomning av vikten av laroplanens mai (antal val i %)

Myeket
viktigt

Ganska
viktigt

Mindre
viktigt

kan första talad engelska 99 10 0
i tal kan gOra sig forstadda pi engelska 97 3 0
kan lasa och första texter av olika slag 67 33 0
kan anvanda spraket i skrift i enkla former 50 47 3
vill och vagar anvanda engelska 94 6 0
far kannedom om ... engelsktalande lander 34 58 9
blir medvetna orn engelskans betydelse 56 39 6

PA tredje plats, ocksa starkt betonat, kommer attitydmalet vill och vdgar
anvdnda engelska. En stor rnajoritet (94%) markerar det som mycket
viktigt. Detta antyder att lararkaren har en positiv syn pa det praktiska
bruket av spraket. En enkatundersokning kring mottagandet av eu
kommentarmaterial till Lgr 80, Undervisning i frdmmande sprdk, antyder
en likartad vardering av laroplanens trial (Brodow 1992).

De skriftbundna fardighetsmalen, hisa och forstd och använda sprdket i
skrift, är det farre (67 resp 50%) som anser vara mycket viktiga. En stor
andel nOjer sig med att beteckna dem som ganska viktiga. Drygt hälften
tycker att medvetenheten om engelskans betydelse ar ett mycket viktigt
mal, men bara en tredjedel att kannedom om forkillanden i engelsktalande
kinder är det.

Det som lärarna ser som allra viktigast ar alltsa, kort sammanfattat, att
eleverna lär sig att prata, att första vad andra sager och att vaga anvanda

Resultatet stammer vat overens med vad man funnit i andra
undersokningar (t ex Eriksson och Lindblad, 1987, s 226-227). Relativt
viktiga ar ocksa las- och skrivfardigheterna, liksom medvetandegorandet
om engelskans betydelse for vara kontakter med manniskor i olika dclar
av världen. Minst viktig av laroplanens sju malpreciseringar ovan anses
realiadelen vara.

Det kan synas motsagelsefullt att det sistnamnda malet inte rankas hOgrc
mcd tanke pa att kunskapsomradet Fakta om engelsksprdkiga kinder ju var
dct som samlade flest antal ja vid inventeringen av fortbildningsbehoven
(sc own fraga 10). Dena fOrhallande far kanskc tolkas som att lararna intc
ar benagna att framhalla ctt mai som viktigt liar dc kanner au de sjalva
skulle behOva kunna mycket mcr om det.
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Lärarna markerar vidare hur svArt/latt det dr att tillgodose desamma
laroplansmdlen i den egna undervisningen (fraga 19). PA det hela taget
tycks man inte ha nagra stone problem ddrvidlag, utom Maga om
momenten vill och vdgar ochforMilanden i engelsktalande kinder. Drygt
hälften tycker att dessa tvA dr svAra att tillgodose.

Tabell 4
Ldrarnas bedomning av mojligheten att tillgodose ldroplanens

mal i den egna undervisningen (antal val i %)

Mycket
svart

Ganska
svart

Ganska
lan

Mycket
Ian

kan förstA talad engelska 0 12 66 23
i tal kan Ora sig forstadda pA engelska 3 34 57 7
kan lasa och fOrsta texter av olika slag 1 13 72 14
kan använda spraket i skrift i enkla former 3 22 65 11
vill och vAgar anvanda engelska 5 48 43 4
far kannedom om ... engelsktalande lander 7 44 45 3
blir medvetna om engelskans betydelse 5 24 58 13

Lattast anses fardighetsmAlen Mora, tala, ldsa och skriva vara, särskilt de
som avser de receptiva fardigheterna (hOra, lasa). Me llan 85 och 90%
anser att det dr ganska eller mycket lätt (de tva sammanslagna) att
tillgodose mAlet forstA talad och skriven engelska. Att tillgodosc de
produktiva malen, dvs att själv Ora sig fOrstadd i tal och skrift, arises lätt
av sammanlagt 64 resp 76% av de svarande. Ooksa det mM som galler
medvetenheten om betydelsen av engelskan anses lätt att tillgodose (71%).

Beclornningen av mAlen vill och %Agar använda engelska ochfdr !canned=
om vardagsliv, arbetsliv, samhallsforhallanden och kultur i framst
engelsktalande /ander ligger klart lagre. Bara 47 resp 48% anser att de dr
lam eller mycket ldtta att tillgodose, dvs mer an hdften anser att de är mer
eller mindre svara att tillgodose. Det sistnämnda malet motsvarar f.o. det
kunskapsomrade som lärama känner som angelagnast ur fortbildnings-
synpunkt (fakta om engelsksprdkiga lander, jfr redovisningen av fraga 10
ovan), sa bedomningen ar logisk.

5.5 ftedomning av fardigheter

De data som samlas in gdller förekomsten av prov och ldxforhor
(frAgorna 13-15 och 17), Asikter om betydelsen av Aka faktorer vid be-
domningen av clevemas rruntliga prestationer (frAga 16) och synpunkter
pa standardprovet i engelska i Arskurs 8 grata 201.
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Prov

De fiesta engelsklarare (80%) ger 4-6 skriftliga prov i Arskurs 9. NAgra
enstaka ger inget alis och nAgra ger sA manga som 10 eller fler. Skriftliga
laxforhOr forekornmer i mycket varicrande utstrackning.

PA frAgan om hur manga muntliga prov (med definitionen "prov dar
eleverna sjalva far agera muntligt") som ges under hogstadiet ar det van-
ligaste svaret inget alls (40%). Drygt en tredjedel anger att de ger 1-5.
Har ar det dock inte sA att alla som svarat har tankt pA regelratta annon-
serade muntliga prov efter nAgon förutbestamd modell med avsikt att
resultera i konkreta underlag for betygsattningen. Snarare har man ofta
tankt pa allmanna muntliga fOrtitir i den vanliga klassrumssituationen och
med mAnga kanske alla i gruppen deltagande pa en gAng. En Ware
fragar t.ex.: "Vad ar muntliga prov? UtfrAgning sker ju jamt. Langre
muntliga redovisningar9" En annan sager: "Laxredovisningarna Ikan
goras] till prov i muntlig fardighet utan att kallas prov."

Vikten av olika faktorer i den muntiiga fardigheten

Lararna tar scallning till i vilken man var och en av Atta givna faktorer är
viktiga vid bedOmningen av elevernas muntliga prestationer. Faktorerna
ar Korrekthet, Flyt i sprdket (fluency), Uttal, Hur väl innehdllet gdr
fram, Vilja vciga, Formdga att göra oforberedda inlagg,Formdga att
hitta omskrivningar och Formdga att anveinda gester, minspel o dyl.
Svarsaltemativen ar "Mycket viktig", "Ganska viktig", "Ganska oviktig"
och "Oviktig".

Resultaten speglar en funktionell sprAksyn. De faktorer sorn betraktas som
viktigast ar i tur och ordning Hur väl innehdflet gar fram (85% valjer
"Mycket viktigt"), Vilja vdga (77%), Flyt (64%) och Formdga att
hitta omskrivningar (58%). De typiskt formella faktorerna far betydligt
farre val: Uttal bedOms som "Mycket viktigt" av 22% och Korrekthet av
sA fA sorn 3%, vilket ar anmarkningsvart.

Man kan dra slutsatsen att larama beddmer de muntliga prestationerna
utifran ett praktiskt synsatt. Det ar inte formen (uttalet, grammatiken osv)
som ar avgorande vid bedomningen, utan resultatet, dvs om kommunika-
tionen fungerar. Installningen ar twit i laroplanens anda.

Standardprovet i drskurs 8

Lararna ombcds vidarc att uttala sig om standardprovet i Arskurs 8. 1
frAga om innehdllet anser de allra fiesta att provct rnater sAdant som ar

iktigt att kunna, att (let "tar upp sAdant som vi arbetat mcd pA



lektionerna" samtidigt som det inte ar likt "de andra proven vi har
engelska".

Betraffande provets funktion anser de allra fiesta att det ar till god hjalp
vid betygsattningen. Samtidigt anser varannan larare att pastaendet
"Standardprovet ar mycket viktigt for betygen" inte stammer sa bra,
vilket verkar forbryllande. FOrklaringen är antagligen den att man tolkat
innebtirden i pastaendet pa olika sat. Standardprovet är naturligtvis
mycket viktigt fO betygen allmant sett. Det bestarnmer helt enkelt den
genomsnittliga nivan i klassen genom att det slar fast gransema for
betyget 3. Daremot Kr det inte alls lika viktigt om man ser till varje
enskild elevs betyg, och det nog sa halften av larama har tankt. En enskild
svag prestation kan vara paverkad av nagoti tillfallig omstandighet och kan
alltid vagas upp av andra bevis pa den verkliga nivan.

Orsaker till elevers ev. brister i grundleiggande fiirdigheter

Klart framst av ett antal foreslagna orsaker till elevers eventuella
avsaknad av grundlaggande fardigheter placeras .Bristande studiemotiva-
tion. Darnast i tur som mycket viktig faktor satts .Koncentrationssvdrig-
heter fëljd av .Bristande individuella forutsattningar och .Bristande
intresse for dmnet.

Lagst bland de foreslagna orsaksfaktorerna hamnar Brister i din [Mira-
rens] egen kompetens och Brister i undervisningsrnaterialet pa hogstadiet.
Det är dock betydligt fler, ungefar dubbelt sa minga, som ser den fOrra
faktorn som viktig i sammanhanget, vilket ar vart att observera. Här fmns
kanske en ansats till sjalvkritik och ett uttryck for osakerhet i yrkesrollen.
Undervisningsmaterialet har man inte mycket att klaga pa, samtidigt som
man tror att brister i den egna kompetensen kan vara en viktig orsak till
att vissa elever inte uppnar grundlaggande fardigheter. Detta ar ett faktum
som bor begrundas ganska noggrant.

Betygsattning

Mer an hälften (58%) svarar ja pa pastaendet "Betygsattningen ar arbets-
sam att Ora". Bara 18% markerar alternativet "Det är latt att satta
betyg".]

lExempel pd bifogade kommentarer: "Om man har en gott betygsunderlag är det Idtt att
sätta betyg. Men det tar tid eftersom betygen skall vara rdnvisa." "Betyg behovs absolut
som stimulans och upplysning. Men SVART! Komplenerar muntligt sjalv." "Klara 2:or
och 3:or dr latta att vim men de starka resp svaga betygen kigger jag ner mycket arbete
pd." "Standardproven tir ratidningen!"
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'NA tredjedelar sager sig vara nojda med sin betygsattning. Mellan en
tredjedel och en fjardedel väljer svarsalternativet "Ja, ofta" for pastaendet
"Det finns elever sorn jag dr osaker pa vilket betyg jag ska ge".

Man kan alltsa konstatera au betygsattningen fOr manga kanns som en
relativt besvarlig del av larargarningen.

Drygt halften diskuterar sin betygsattning med kolleger, medan nagot
fat-re diskuterar betygen med elevema. I det senare fallet ar det alltsa
ndstan hälften av ',drama som valjer endera av de tva svarsalternativen
"Tveksamt/ nagon gang" eller "Nej, sällan/ aldrig". Av kommentarer som
bifogades svaren framgar det dock att manga i den senare kategorin ger
eleverna information om hur de satter betygen, sa situationen ar inte
riktigt sa mork som det kan fOrefalla av fOrdelningen av svaren Over de
givna alternativen.1

Det är viktigt att betygsattningen diskuteras och motiveras. Detta framgar
av bland annat det fOrhallandct att elevernas bedomning av de ratta
betygsnivaerna inte stammer Overens mcd lärarnas egen bedomning.
Eleverna fOrvantar sig i allmänhet hOgre betyg an de far. (Se vidare av-
snitt 7.1.3)

5.6 Allmän och särskild kurs

Vid de Ara fiesta (Over 90%) av de skolor som deltar i understikningen
dr eleverna grupperade i allman och sarskild kurs. I nagra fa fall
rapporteras att man inte alls grupperar utan ldser i helklass. Ocksa annan
typ av gruppering forekommer.

enkäten tillfragas lararna om sina erfarenheter av och attityder till kurs-
uppdelningen (fragorna 22 och 23).

Etfarenhel av olika grupperingsfornzer

Det stora flertalet av Idrarna (ca 85%) liar undervisat i fern terminer eller
tnera bade allman och sarskild kurs. Ungefar halften uppger att de har
erfarenhet av undervisning i helklass (fran 1-5 terminer). Beträffande det
ser.are maste det dock vara sa att erfarenheten inte galler dmnet engelska

lExempel pd kommentarer: "Ddremot meddelar jag och motiverar hetygen." "Jag In-
formerar om och motiverar hetygsauningen med eleverna (vid behov), men jag kan inte
pdstd art jag diskuterar den" "Motiverar min hetygssattning for &yenta dd skalan I-5 ger
for lite information." "Snarare diskuterar vatic* de stdr, hur de kan frit-Warn sina kun
skaper." "Konske inte het} gen direk! ; snarare kunskapl yp av kunskap. olika fardighemr
i sprdket" "Jag sktdlc vilja diskutcra oftare men det firms irzgen tid till del."
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(ddr undervisning i sammanhAllna grupper forekommer i mycket liten
utstrdckning) utan snarare andra ämnen. I enkatfrAgan preciseras inte
vilket som avses. Forrnuleringen dr "Hur mAnga terminer har Du, totalt,
undervisat i nedanstAende grupperingsformer?"

Asikter om uppdelningen i aklsk

Majoriteten av ldrarna (c 90%) dr positiva till uppdelningen. De anser
bAde att den dr bra for eleverna (sival svaga som duktiga) och att den gor
det ldttare att undervisa. Hälften dr till och med sakra pA att uppdelningen
"dr nodvandig dA det galler undervisningen i engelska".

TvA ldrare av tre fbredrar att undervisa i sdrskild kurs. Annu fler (81%)
tycker att "det dr roligare att undervisa om eleverna at grupperade".

Man tycker inte att "undervisningstakten dr alldeles for lAngsam i allmän
kurs" och inte heller att "det dr alltfOr stokigt att undervisa i allman kurs"
(bAda dr givna pAstAenden att ta stallning till). Meningarra dr delade i
frAgan huruvida uppdelningen gor att "det blir ett and& negativt urval
elever i allman kurs". Det dr dock en lite stOrre andel som anser att sA dr
fallet (55%). Mer an halften anser ocksA att "(let blir stor risk felr sA
kallade taktikval".

Sammanfatmingvis framgAr det att ldrarna tar stdllning fOr den nuvarande
alternativkursgrupperingen. Slutsatsen bekräftar tidigare undersOknings-
resultat (se t.ex. Eriksson och Lindblad, 1987, som ocksA diskuterar de
nackdelar som finns med nivAgrupperad undervisning bl.a. av ideologiska
skäl och med hansyn till fardighetsutvecklingen hos de svagpresterande
eleverna).

I sammanhanget kan namnas att Regeringens proposition om en ny
laroplan fOr grundskolan (1992/93:220) bl.a. gAr ut pA att uppdelningen i
altemativkurser i engelska och matematik upphOr. Det blir i sA fall okat
timplaneutrymme fOr elevens fria val och lokal profilering. Vi tycks alltsA
gA mot ett system med individuella val Mom ramen fOr de obligatoriska
amnena, vilket bppnar fOr olika typer av kurser, t.ex. i form av
fordjupning. Formodligen kommer vi att fA en utveckling mot mera av
gruppering av eleverna efter fardighetsnivAer an vi har fOr narvarande.

5.7 Kommentarer om frigorna

PA sedvanligt satt i pedagogiska undersOkningar inbjuds de som svarar pA
enkäten att ocksA kommentera frAgoma. Syftet med detta dr fOrstAs att ta
tillvara mtijligheten att fA in sAdana synpunkter pA innehAllet som kan ha
bctydelse fbr tolkningen av svaren. Dessutom kan man fA in kern-
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pletterande sakinformation pa det has sättet. Viktig sAdan dr redovisad
ovan.

Ett 40-tal Ware (av de sammanlagt 464 som besvarat enkdten) kommen-
terar frAgorna som sadana. Ndstan alla dessa har invandningar att komma
med. De vanligaste dr att man tycker att frAgor dr svAra att besvara (eller
dr felaktigt stallda), att de dr for mAnga, att de inte alltid speglar "verklig-
heten" och att svarsaltemativen inte dr riktigt bra utformade.1 Det bor
dock noteras att det dr farre dn 10% av samtliga svarande som bidragit
med ragra kommentarer om frAgorna.

---
1Exempel pd formuleringar: "Vissa frdgor dr der praktiskt taget omdiligt att svara entydigt
pd", "Jag tycker de dr aWor petiga och alldeles fôr ldnga och for mdnga". "Mdngafrdgor i
denna enkiit stdmmer inte riktigt med den verklighet som finns hos oss" "Jag tycker era
alternativ vid graderingen dr lite knnstiga: de dr sd allmanna att sTaren kiinms fel"
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6 LARARENKAT 2 - RESULTAT

I Lararenkat 2 (Bilaga 2) stalls frAgor som rtir varje enskild under-
visningsgrupp som ingir i urvalet ftir den nationella utvarderingen. En
enkat besvaras alltsd for varje deltagande grupp. Sammanlagt har 551
enkater kommit in frail de totalt 597 grupperna. Svarsfrekvensen ar alltsd
lite drygt 92%.

For 92% av de rapporterade grupperna besvaras enkaten av den ordinarie
Waren, Mr &riga av en vikarie.

Utfallet analyseras dels totalt Over samtliga undervisningsgrupper, dels
Over allman och sarskild kurs var fOr sig. Redovisningen av de Oppna
svaren har dock inte kunnat goras gruppvis.

Enkaten ger information om bl.a. grupperna (frAgorna 1, 4, 20 och 21),
undervisning och elevaktiviteter (frAgorna 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 och 12),
laromedlen (frigorna 6 och 13), hernuppater (frAgorna 18 och 19) och
prov (frAgorna 14, 15, 16 och 17).

6.1 Undervisningsgrupperna

Var tredje grupp (34%) laser engelska enligt allman kurs och de allra
fiesta av de &riga (60%) enligt sarskild kurs. Drygt 5% av gruppema
laser enligt nAgon annan modell.

Ak-grupperna ar genomsnittligen mindre an sk-grupperna, sA siffrorna är
inte representativa for hur mAnga elever som laser de resp kurserna.
Antalen som laser ak och sk ar drygt 25% resp drygt 70% (se avsnitt
7.1.1 Kursen).

Eu par procent av eleverna har inte last full kurs i engelska pa
mellanstadiet enligt lararnas uppgifter (fraga 4). De vanligaste orsakerna
anges vara annat modersmdl (galler sAledes invandrarelever, som ibland
laser svenska i stallet) och inlamingssvArigheter.

Larama ombeds skaua varje grupps kommunikativa fOrmAga genom att
svara pA frAgan:

46



"Hur manga av eleverna i denna grupp tror Du skulle klara
vardagliga situationer i England utan an använda svenska (eller
annat modersmal)?"

Man tror att 15 av totalt 18 elever skulle klara detta (medelvärden for
samtliga grupper, dvs sAval ak, sk som "ik", dvs icke kursuppdelade) . Det
är naturligtvis mycket svArt att svara pa en sA allmän frAga som denna,
men resultatet ger i alla fall en liten fingervisning om hur lärarna
bedomer Ak 9-elevers praktiska sprAkbeharskning i engelska.1 Bara var
sjätte elcv forutser man skulle kunna ha problem med "vardagssituationer"
i England. Stammer detta med verkliga forhAllanden (och vi har ingen an-
ledning att tro nAgot annat) kan man inte saga annat an att skolan har
lyckats i en mycket viktigt avseende. De allra fiesta eleverna bedoms ha
nan det stadiet i sin engelska sprAkutveckling att de kan fungera i alldag-
liga kommunikativa situationcr bland infödda.

6.2 Undervisning och elevaktiviteter

Undervisningstid per arhetsseitt

Lararna har bland annat att ange (fraga 8) hur stor del av undervisnings-
tiden som upptas av foljande fyra arbetssätt

Enskilt arbete
Pararbete
Grupparbete
Arbete i helklass

Enskili arbete och Pararbete ar betydligt vanligare an Grupparbete .

men inget av dessa tre arbetssatt upptar storre delen av undervisnings-
tiden. Vanligast ar Helklassarbete.

En undersokning av skillnader mellan alternativkursgrupperna visar att
Enskilt arbete ar vanligare i allman kurs och att Arbete i helklass ar
vanligarc i sarskild kurs. Eftersom det samtidigt ar sA att ak-grupperna är
mindre, ar förhAllandet i frAga om arbetssätten synbarligen lite bakvänt.
Helklassundervisning bordc passa battre i de mindre ak-grupperna och det
enskilda arbetet borde, av Wen, vara relativt sen vanligare i dc storre
sk-grupperna. Men sA är det alltsd intc och det har forstAs sina forkla-
ringar (skilda studieforutsattningar och mycket annat). Gruppstorleken ar
ju inte det enda som styr arbetssattet. AndA kan man väl saga att det i alla

1Svaren pci frdgan kommer mest att anvandas som underlag for vissa andra analyser
(senare)och int(' i Firma hand ft'ir en allmcin hediimning av vcni clever i drskurs 9 kan
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fall inte borde vara vanligare med enskilt arbete i allman kurs nar det
galler ett praktiskt kommunikativt arnne som engelska.

Elevaktiviteter

Arbetet i klassrummet karakteriseras med utgingspunkt i ett 20-tal kort-
fattat beskrivna elevaktiviteter (se frAga 7 i Bilaga 2, Lrarenkiit 2).
Lararna markerar hur ofta eleverna agnar sig at var och en av dessa pA
lektionerna. F6r att fOrenkla tolkningen av svaren gOr vi en grov
indelning i frekventa och mindre frekventa aktiviteter. Sorn frekventa
betecknar vi sAdana som mer an halften av grupperna agnar sig At varje
lektion eller varje vecka.

Tabell 5
Frekventa elevaktiviteter i engelskundervisningen: Antal grupper

(i %) som anger fOrekomst "varje lektion" eller "varje vecka"

Talar engelska med lararen 92
Laser hogt 87
Ovar uttal pd engelska 34
Talar engelska med kamrater 71
Arbetar enskilt i arbetsboken 66
Oversatter frdn engelska till svenska 66
Treinar grammatik 66
Lyssnar pd inspelat material 62
Treinar au använda ord och uuryck i egna meningar 59
Laser tyst 59
Oversatter frdn svenska till engelska 51

Med viss reservation for att det ar myeket svart att bestamma vilka
aktiviteter man ska be Warm ta stallning till (eu urval av det har slaget
speglar alltid en viss "sprakundervisningssyn"), har vi har arida en bra
utgangspunkt flir en beskrivning av arbetet i det genomsnittliga engelsk-
klassrummet i Arskurs 9.

Man kan till att bOrja med konstatera att det ar muntliga aktiviteter som
toppar listan. Alla de fyra forsta punkterna avser taltraning i olika
former. TvA innebar samtal pa engelska (larareelev resp elevelev) och
tva innebär las- och uttalstraning. Bet ar alltsA frAgan tun bade funktionell
och mera formell muntlig ovning. Enligt laramas svar har undervisningen
en inriktning som stammer tamligen bra Overens med riktlinjema i
laroplanen aven om det i en idealsituation nog skulle vara sA att momenten
Talar engelska med Waren och Talar engelska med kamrater bytte
plats, bI.a. därför att det senare har forutsattningar att vara mer aktive-
rande fOr eleverna. Dessutom fAr man hoppas att aktiviteten *User hagt
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inte enbart gaiter ldsning en och en int& hela klassen, vilket ju inte dr
flagon särskilt effektiv eller inspirerande ovningsrnetod. Den dr ftir ovrigt
ocksA mycket stressande for en hel del clever)

De ovriga aktiviteterna, alla relativt vanliga, dr traditionellt valkanda och
valbeprOvade i sprAkundervisningen. Den gemensamma nämnaren fbr
dem dr att de oftast ar laromedelsanknutna och i normalfallet inriktade
mot individuell traning. De bäddar armed inte for utpraglat
kommunikativ inlarning. NAgra (.0versattning, Grammatiktreining) kan
dock innebdra sarnarbete mellan tvA eller flera.

Bakom beteckningen Treinar au anveinda ord och uuryck i egna meningar
dOljer sig antagligen aktiviteter av lite olika slag, bade sadana som innebär
relativt mekanisk konstruktion av meningar enligt flagon given modell
("Write sentences of your own according to this pattern: ... Use the
following words and phrases in your answers: ... ") och sAdana sorn
innebar friare kreativ produktion inom ett preparerat amnesomrAde
("What do you think happened next? Complete the story by writing a
suitable end. Here are a few words and phrases that you may want to use:

De aktiviteter som ldrama betecknar som mindre vanliga listas i Tabell 6.
Det bOr kanske Aterigen papekas att det urval som lararna haft att ta
stallning till (Tabell 5 och Tabell 6) inte nOdvandigtvis ska ses som en
komplett eller helt representativ fOrteckning Over vad som händer i "det
genomsnittliga" klassrummet.

Tabell 6
Mindre frekventa elevaktiviteter i engelskundervisningen: Antal

grupper (i %) som anger fOrekomst "varje lektion" eller "varje vecka"

Skriver svar pd frdgor pd engelska 50
Berattar ndgot sammanhangande pd engelska infor kamrater 29
Anvander lexikon 26
Arbetar med ndgot de sjalva wilt 8
Laser om hur det Or i engelsktalande lander 8
Skriver egna berattelser pd engelska 7

Sjunger pd engelska I
Gar egna inspelningar pd bandspelare eller video 0

Bland dessa mera sallan forekommande elevaktiviteter ar det flera sorn
skulle fortjana storre uppmarksamhet. Skriver egna bereittelser pa
engelska, exempelvis, som dr en kreativ och aktiverande Ovningstyp,

1En elcv sager all exempel. "%lie frdgat om man dr netl.O.N rtar num lascr haglaming
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borde rimligtvis ha en mer framtradande plats. A andra sidan betonas inte
skrivformAgan i laroplanen. Dar sags ju bara att eleverna ska "utveckla sA-
dana fardigheter au de ... kan anvanda spraket i skrift i enkla fnrmer" )

Att lexikonanvandning inte dr vanligare betyder att eleverna gar miste om
en viktig mojlighet nar det galler att utveckla sjalvstandiga inlamings-
metoder.

Det tycks ocksA som om ovning i att prata i den storre gruppen dr nAgot
som det borde ges mera ay. I de fiesta grupper fdrekommer inte ett Want
moment som Berättar nagot sammanhangande pa engelska infor kamrater
sarskilt ofta.

Av Idrarnas svar framgAr det vidare att eievema inte ofta "arbetar med
nAgot de sjalva valt". SA mAnga som Over halften av lararna valjer
svarsalternativet Eftersom den har frigan dr mycket viktig,
Aterkommer vi till den i ett separat avsnitt nedan (Elevernas självvalda
arbetsuppgifter). Dar ger vi ocksA en beskrivning av sAdant elevstyrt
arbete som trots allt forekommer.

Eftersom det ar sannolikt att elevaktiviteterna inte ser riktigt likadana ut i
Miran och särskild kurs, gor vi ocksA separata analyser av svaren
avseende de tvA grupperna var fOr sig. Skillnaderna kan summeras pA
fOljande satt.

A Ilmän kurs Mer lasning (bade tyst och Mgt), mer uttalstrdning,
mer översättning och framfOr allt mer skriva
svar pa fragor och arbeta enskilt i arbetsboken.

Sdrskild kurs Mer tala engelska, mer kisa om hur det är i engelsk-
talande kinder, mer anviinda lexikon. mer lyssna pa
inspelat material och framfOr allt mer gram-
matik (stor skillnad).

Det dr en vantad bild vi fAr av fOrhAllandet mellan de tvA kursema.
Skillnaderna dr i och for sig inte sti stora, men helhetsintrycket ar klart. I
allman kurs karakteriseras arbetet i ganska hog grad av formella Ovningar

ILaroplan far grundskolan, Allman del (1980), s 77. 1 forslaget till nya kursplaner (SOU
1993 .2) har man ett mera ambitiast mdl i frdga orn skrivfarmdgan. Det sags dar air
"Strdvan i amnet skall vara au eleven .. kan formulera sig tydligt i skrift och vdnjer sig
rid au uarycka upplerelser och tankar i skrift sd att skrivandet blir en hjalp au befasta och
utreykla sprdket" (s 34-35).
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knutna till undervisningsrnaterialet. I sarskild kurs ar de friarc och mera
kravande aktiviteterna vanligare.1

En intressant frAga dr om det engelska spralet inte bara ar ett mAl utan
ocksA ett medel i undervisningen, dvs i vilken mAn kommunikationen och
"informationsformedlingen" sker pA mAlsprAket. Därför stalls en frAga orn
i hur stor utstrackning lararen talar engelska. SA sker "hela tiden" eller
"nastan hela tiden" enligt mer an halften av de svarande. Ytterligare drygt
en tredjedel svarar att det sker "ungefdr halften av tiden". Bara ungefar
var tionde talar engelska mindre an halften av tiden.

60
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O He la tiden

O "Nastan hela Wen'

1./ngefir halften av tidos-

-Mindre in halften as hden-

.Niistan aldng/ahing

Figur 1
Del av tiden (%) som lararna undervisar pA engelska

For jamforelsens skull stAlls samma frAga i elevenkaten och resultatet blir
nastan helt detsamma dar (se vidare avsnitt 7.1.2). Undervisningen tycks
alltsA till overvagande delen bedrivas pA engelska.

Elevernas sjalvvalda arbetsuppg0er

Betraffande den ej ldrarstyrda inlarningen (frAga 9) fAr vi, tack vare att
hela 249 gruppers larare lamnar exempel, en ganska rik provkarta pA vad
elever brukar arbeta med nar de sjalva fAr välja. Det finns fOrstAs inte
utrymme hdr for att redovisa allt, men vi refererar kort nAgra vanliga
typer av beskrivningar och ordnar dem i tematiska ornrAden:

Drarnatisering Man talar t ex om "dialogskrivning och framfOrande",
"jobha med pjascr, film, teater", "acting for fun", "dramatisering av
last text", "Ova teaterpjaser". "skriva smA sketcher som Ovas in",
"egenhändigt tillverkade pjAscr"

1En larare karakreriserar simationen sd har. "De dukagare eleverna sknver garna fna de
svagare yin heht arhera I arbershoken (tyndrr)
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Utvidgad lasning "Fri lasning av engelsk litteratur", "lasa nAgon
engelsk bok och recensera", "bredvidlasning", "lasa artiklar, oversätta
sAnger, lasa tunna böcker", "garna !Asa egna bOcker ... eller lasa
engelska tidskrifter, rocktidningar", "i Ak 9 vt fAr eleverna valja var
sin skonlitterar bok som de laser under tvA veckor och gor skriftlig
innehAllsredogorelse och recension pA", "resebroschyrer pA engelska",
"romaniasning i grupp"

Fri skrivning av olika slag "Uppsats", "skriva dialoger till texter",
"skriva dikter, brev etc", "skriver om hobbies, djur, pop-stjarna etc",
"diary ca 10 minuter/vecka", "skriva egna berattelser", "skriva
recension, referat o. dyl. eller artikel eller slut pA en 'story, "1
gAng/vecka ett SA-pass (sjalvstandigt arbete) dA eleverna väljer egna
uppgifter ned stor frihet; ofta uppsatser, recensioner ay bticker/fil-
mer/ev. bandinspelningar"

Realia "Grupparbete om engelsksprAkigt land", "presentera ett
engelsksprAkigt turistmAl (London, Florida etc)", "att beratta om
engelska fOreteelser", "lasa om, skriva om och redovisa realia om
engelsktalande lander", "historiska personer, intressanta platser och
turistmAl", "fritt arbete, just nu understikande verksamhet om engelsk-
talande lander"

Media och datorer "Val av nyheter for nyhetsrapportering pA
engelska", "lasa tidningar och Aterberatta J.& klassen vad de last", "Or
radioprogram i inspelningsstudion", "making a video", "se otextade
filmer", "lyssna pA skolradioband och arbeta vidare med materialet
...", "dataengelska", "datasalen", "se film, engelska datorprogram",
"Klassen producerar egna texter och kommunicerar med klasser i hela
varlden via datorer. De texter de laser ar huvudsakligen texter som vi
fAtt frAn dessa klasser"

Muntligt arbete "Muntliga korta foredrag om amnen de sjalva valjer",
"2-4 clever jobbar i grupp med eget valt amne. Detta redovisas var
3:e-4:e vecka muntligt info!. gruppen (spelas ibland in oftast pA
bandspclare)", "dramatisera texter, bredvidlasningsliueratur; välja ett
eget ämne for muntligt loredrag'; i 9:an mojlighet till helt personligt
arbete under flera veckor"

Mera av det vanliga lektionsarbetet "Ova grammatik", "de arbetar
med olika tcxter, dcn grammatik de tycker sig behtiva trana, muntliga
framtradanden etc", "Oversatta till/frAn engelska", "jobba vidare i laro-
boken", "textlasning, muntliga ovningar, cxtra arbetsuppgifter", "olika
uppgiftcr i ovningsboken, uppsats, referat", "... vi kOr i denna grupp
varannan mAnad med larobok och varannan mcd material som elevema
valt sjalva och sedan presenterar muntligt och skriftligt", "boklasning,
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extraovningar", "Oversatta sAngtexter, fri skrivning, grammatik-
ovningar"

Sammantaget ger kanske detta ett intryck av en mycket livaktig och mAng-
sidig elevstyrd aktivitet, men det ar trots allt sA (som vi sag ovan) att det
sjalvvalda arbetet pA det hela taget Or ganska begransat till omfAnget. FOr
drygt halften av grupperna anges det att sAdant sallan eller aldrig
fOrekommer. Dessutom faller nog en hel del av det som angivits som
sjalvvald aktivitet snarare under rubriken "mera av det vanliga lararledda
arbetet". Situationen Or alltsA inte riktigt bra och en del kommentarer
andas till och med uppgivenhet nar det galler elevernas formAga eller vilja
att arbeta sjalvstandigil

Det pApekas ocksA att det sjalvstyrda arbetet fungerar Ware i sarskild On i
allman kurs.

Att situationen Or som den Or kan nog fOrklaras med att sjalvvalda
arbetsuppgifter staller ganska stora krav pA lararen (som de fiesta dA
behOver ha som "handledare") och att de inte alltid Or latta att realisera i
stora grupper och med ett lAgt timtal och begransade resurser till
fdrfogande. Det Or dock viktigt att ldroplanens mAl tillgodoses ocksA i det
hOr avseendet. Eleverna ska kunna pAverka sin inlarning At hall som de
sjOlva onskar (dvs inom ramen fOr i laroplanen fOreskrivna huvud-
moment). De ska ges mtijligheter att tillsammans med lararna valja
innehAll och arbetsmetoder. For laramas del behOvs for detta starkt stOd i
utbildningen (dvs fOr nya ldrare) och kraftfulla fortbildningsinsatser, t.ex.
av den typ som pravats i projektet "Differentierade arbetssatt i engelsk-
undervisningen" vid Ilogskolan i Karlstad (Eriksson och Miliander,
1991).2

Att elevinflytandet i fraga om skolans inre arbete ar begransat har man
kunnat konstatera i ett flertal tidigare undersokningar liksom i andra delar
av den nationella utvarderingen. I Skolverkets rapport Skolor och elevers
utveck/ing sammanfattar Ekholm och KArang (1993) situationcn sAlunda:
"De centrala frAgorna som reor undervisningen avgors oftast utan att
eleverna tas in i planeringen eller beslutsfattandet. Det material som har
presenterats avviker inte pAtagligt frAn tidigare understikningar" (s 92).

lExempel. "De Or sti omotiverade Jag macre styra undervisningen." "Eleverna Or
initiativfattiga. Der Or svdrt an ge dem egna uppgifter. macre ha anvisningar om vad
och hur de skall Ora. Dena leder nll an jag hlir tvungen an styra dem heir. Det gdr inte
annars har forsokt och misslyekats." arhetej fOr sallan men beror pa
deras egen motvilja"

2Se ocksd Rigrnor Erikssons doktorsavhandling (lO93 om 14orligt heskriver Rival
teoretiska tagdngspunkter fen- sant prakuska erjarenheter av sddan forthildning
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I Tholin (1993) redovisas en unders6kning pa temat sjalvstyrd inlarning
(Self-Directed Learning) i sarskilt utvalda klasser. Som rnatinstrument
anvandes NU-projektets enkater (Bil. 1-3). I fOrhAllande till utfallet i den i
den har rapporten redovisade nationella utvarderingen rapporteras mycket
positiva resultat fOr elever som fatt utveckla sin fOrmaga att ta eget ansvar
fOr inlarningen (SDL-elever): "Elevema i SDL-gruppen dr Over lag mei-
nOjda med den undervisning de fatt. Det i sin tur beror troligen pA att de
kanner att de haft ett verkligt inflytande pA lektionernas praktiska
utformning" (s 72).

Tholin noterar vidare att SDL-eleverna "talar mer engelska och far ett
stOrre sprakligt inflOde, fran kamrater och lärare, pi lektionerna" men
pApekar samtidigt att de medverkande lärarna troligtvis inte dr
representativa fOr Sveriges spraklarare, eftersom de var utvalda bland
sadana "som gjort genomgripande forandringar mot en mer kommuni-
kativ och elevstyrd undervisning" (s 38). Detta far man fOrstAs ta i
beaktande nar man varderar resultaten. Samtidigt har man Aterigen
anledning att erinra om behovet av lararstOd när det galler att nA mAlet
elevinflytande i undervisningen.

6.3 Lfiromedlen

Att laroboken spelar en viktig roll for undervisningens resultat ar allmant
omvittnat. MissnOje med undervisnings- och studiematerial och andra
nOdvandiga hjalpmedel avsatter alltid spar i verksamheten. Dad Or under-
sOks varje Wares installning till "det laromedel i engelska som just nu
anvands i den har gruppen" (fraga 13). Vi kan harigenom fA en uppfatt-
ning om i vilken mAn de olika laromedel som ar aktuella i skolan vid tiden
fOr vAr undersokning (dvs vArterminen 1992) bidrar till att milen air
undervisningen uppnAs.

Med laromedlet avses har det samproducerade "paket" omfattande texter,
Ovningar, ev. testmaterial, ljud- och bildmaterial, lararhandledning m.m.
som man har som gemensamt arbetsmaterial i gruppen. I de fiesta grupper
anvander man ocksA, vid sidan av "laromedlet", kompletterande arbets-
material. Dessa andra arbetsmaterial ersatter ibland helt ett traditionellt
laromedel.

I enkaten presenteras ett antal pAstAenden om laromedlet, sammanlagt 16
stycken, varav 10 ar negativt och 6 positivt formulerade (markerade +
och i tabellen). Lärarna tar ställning till van och ett av dessa pAstAenden
genom att markera om de anser att det stammer eller inte.

Huvudresultaten sammanfattas i Tabell 7. I kolumnen till vanster redovisas
de pAstAenden som mer an halften av samtliga lararc instammer i. I
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kolumnen till hOger ges pA motsvarande satt de pastAenden som mer an
halften av lararna inte instammer

Tabell 7
Lararnas Asikter om de laromedel man anvander:

Svarsalternativ som valts av mer an Millen av lararna

Stammer mycket bra/ganska
bra

Val-Stammer
i %

inte sã bra/inte
alls

Val
i %

(+) "Det stammer mycket väl överens (-) "Det innehaller for rnanga gram-
med mMen i Lgr 80" 90 matiska ovningar" 91

(+) "Texterna ar mycket intressanta" 75 (-) "Texterna ar for lama" 90

(+)"Ovningsmaterialet ar vaderat" 63 gs."(-) "Spill:et speglar inte modernt
__./

-6-2

sprakbruk"
(-) "Texterna saknar verklighetsan-

88
(+) "Eleverna tycker mycket om det

knytnin_gf 86
(-) "Det ger en oullrackligt underlag 4 (-) "De tematiska avsnitten Or for'

for att individualisera undervis-
rtgen"

58 langa (elevema trbunarl"

7-) "De grammatiska forklaringarna

86

(+) "Det ger en bra underlag for kom-
munikativa övningar av olika
slag"

r

57 ar alltfor abstrakta" 75

i--- . (-) "Det ger ett alltfor litet underlag
I& ordforradsOvningar" 70

(-) "Ovningstnaterialet dr alltför en- 64
sicitt_:____

(+) "Det ger m-anga uppsrag- iill-
sjalvstandigt arbete" 63_._

(-) "Texterna anknyter i for liten-iii-
.

strackning till elevernas
intressen"

5()

Av den har sammanstallningen ser vi klart att lararna Or overvagande
gynnsamt installda till de laromedel de anvander. Av de 6 positivi formu-
lerade pastdendena Aterfinner vi 5 i vansterkolumnen, dar vi har
instammandena fran majoriteten av lararna. Bara eu negativt pástaende
instammer mer On halften av larama i och det ar att ldromedlet ger en
otillrackligt underlag fOr att individualisera undervisningen. Det gâr
tydligen inte sa bra att anpassa studierna efter enskilda behov med de
laromedel som man for narvarande anvander.

Trots vad som just sagts anser en stor majoritet att liiromedlen ar i god
Overensstammelse med vad som sags om malen i ldroplanen. Man tycker
ocksa att textema och ovningsmaterialet Or bra, liksom att man bedOmer
att eleverna tycker om dem. (Eleverna sjalva bekraftar detta. I elev-
enkaten instammer tre av fyra i pastaendet an "laroboken ar mycket bra-.)
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Av de 10 negativa formuleringarna faller alla utom en i hogerkolumner,,
dar vi har samlat de pastaenden sorn en majoritet av larama invarider mot.
Det enda positiva pastdendet som man inte hailer med om ar det som sager
att laromedlet "ger mAnga uppslag till sjalvstandigt arbete". Har bekraftas
den brist vi kunde notera ovan. Laromedlen ger inte en tillracklig grund
fOr ett individualiserat och sjalvstandigt arbetssätt (dvs fOrutom att ge de
pa forhand organiserade och fardiga forslagen till arbetssatt). Detta ar
nagot fOr laromedelsprodueenterna att ta sig en funderare Over.

I ovrigt tillbakavisas de tankbara alternativen att laromedlen skulle inne-
liana fOr mAnga grammatiska Ovningar, att sprAket skulle vara ornodernt,
att texterna skulle sakna verklighetsanknytning, att de tematiska avsnitten
skulle vara for lAnga och att de grammatiska fOrklaringarna skulle vara
fOr abstrakta. Det ar ocksA en klar majoritet som inte tycker att underlaget
for ordforrAdsOvningar ar fOr litet, att Ovningsmaterialet ar fOr ensidigt
och att texterna i for liten utstrackning anknyter till elevemas intressen.

Sammanfattningsvis ar det en otvetydigt positiv utvardering vi fAr frAn
Warm. Laromedlen ar enligt flertalet svarande relevanta i fOrhallande till
laroplanen, de ger bra underlag fOr undervisningen och de Nr orntyckta.
Slutsatsen blir att vi knappast kan forklara eventuellt dAlig mAluppfyllelse
med att laromedlen ar undermaliga. Vi har visserligen identifierat en
svaghet i dem (an de ger en otillrackligt underlag fOr att individualisera
undervisningen), men detta ar A andra sidan en svaghet sorn kanske inte ar
mojlig att lbsa helt tillfredsstallande inom ramen fOr det enskilda
laromediet. Sarskilda kornpletteringsmaterial i kombination med
ytterligare forstarkning av lararutbildningen och lararfortbildningen pa
den här punkten ar kanske det basta svaret.

6.4 Hemuppgifter

Laxor (hemuppgifter) ges regelbundet enligt bade Ware och elever. SA
gott som alla clever anger att de har minst en i veckan (se avsnitt 7.1.3).
Enligt bade larar- och elevenkaterna kommer de Mare i sarskild kurs,
vilket inte ar ovantat. Fyra av fern sk-grupper (mot ungefar varannan ak-
grupp) har mer an en taxa i veckan.

Fordelningen av (dramas uppgifter om laxlasningen framgar av Figur 2.
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Figur 2
Hernuppgifter i engelska (frekvenser)

Laxorna bestar mestadels i att lam in "glosor" (nya ord) och i textlasning.
Dessa tva dr de utan jamförelse vanligaste. Grammatik- och oversattning-
uppgifter ges ocksa men i mindre utstrackning. Uppgiftstyperna fri las-
ning och fri skrivning forekommer i nagon man (mest i sarskild kurs).
Liksom eleverna sjalva rapporterar lararna mer laxlasning for sk-
grupperna.

Bland enkatens alternativ over laxslag finns ocksä en ospecificerad
kategori, "annat". En 50-tal Ware beskriver har typer av hemuppgifter
som inte kan sorteras in under de sju givna (Grammatik. Glosor,
Textldsning, Ovningar i arbetsboken, Fri skrivning, Fri Idsning,
Oversdttning). Bland dessa tillkommande typer ar det tva som tycks vara
relativt vanliga och som bor namnas: att forbereda ett muntligt fram-
trädande i klassen och att vidarebearbeta en last eller en ny text.

De muntliga uppgifterna kan galla redovisning av innehallet i ett TV-
program, "att muntligt redogora fOr innehallet i nagon bok av enklare
slag", fOrberedelse av "speeches"/rniniforedrag "som intresserar elever-
na", planering av en intervju, samlande av argument for en diskussion
("debattinlagg"), arbete med beting som redovisas muntligt, "ta reda pa
uppgifter om Canada innan vi laser om detta land", inOvning av roller i
pjaser, sammanstallning av resurnder av filmer eller teaterpjaser (även
"recensioner") eller att valja ut material ("egna vidcoinspelningar, film")
man vill presentera i klassen.

Vidarebearbetning av text exemplifieras bl.a. med an eleven far i uppgift
att hemma fOrbereda en sammandrag "med hjälp av stodord eller bilder,
muntligt och/eller skriftligt", au "fundera vidare over en text, att skriva
fortsattning pa en text", "text- och diktanalyser"."skrivuppgifter av friarc

.97
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slag kopplat till nagot vi last" eller "producera egna fragor till texten
(stalls till kompisama vid förhöret)".

Aven om det som ft-am* av dessa exempel finns en hel del variation
ifriga om de uppgifter som eleverna far att arbeta med hemma, bor det
aterigen sagas att det Ar de vAlbekanta text- och ordlaxorna som domi-
nerar. Det dr nog ingen tvekan om att fler uppgifter av det slag som just
exemplifierats skulle innebAra en vitalisering av hemarbetet.

6.5 Prov

Praxis i fraga om bedomningen av elevernas inlarning med hjalp av prov
kartlAggs i fyra fragor. De avser hur ofta prov ges (fraga 14), vilka prov
lararna tror bast speglar elevernas allmanna sprakfardighet (fraga 15),
vilken typ av uppgifter som anvands i de skriftliga proven (friga 16) och
provens "ursprung" (fraga 17).

Frekvens av olika typer av prov

Glosprov Ar den typ av prov som ges oftast. I 75% av gruppema ges ett
sadant sa gott som varje vecka. Den 'last vanligaste typen ar oversattning
fran svenska till engelska. I 30% av grupperna ges ett sadant s gott som
varje vecka.

I andra Anden av skalan, bland prov som ges mera sAllan, finner vi t ex
diagnostiska prov, diktamensprov, muntliga prov samt prov i lasfor-
staelse, hörförstaelse och grammatik.

Forutom de provtyper som raknas upp i enkatfragan anger lArarna (under
"annat") att luckprov, s.k. doze, ocksa ges. Typen Ar relativt vanlig.

Vilka prov speglar allmän sprtikfardighet bast?

Den provtyp bland de i fraga 14 uppraknade som far de klart fiesta mark-
eringama som basta allmanna sprakfardighetsprov ar fri skriftlig produk-
tion. Nast bast anses prov i hörforstaelse vara och &mast muntliga prov.

Vilken typ av uppgifter anvands i de skriftliga proven?

Av samtliga de 551 gruppemas Ware Kr det bara 6 som anger att de inte
ger nagra skriftliga prov alls. Sannolikheten for att en engelskgrupp ska
fa skriftliga prov i engelska ar darmed 99%-ig. Man kan darmed ocksa
utgA ifran att den skriftliga provningen dr mycket viktig fOr bedomningen
och betygsattningen.
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De vanligaste uppgiftstypema i de skriftliga proven är "blandade typer av
frAgor" och "frAgor med oppna korta svar". Mindre vanliga ar "uppgifter
som kraver relativt lAnga skriftliga svar", "fri skrivning" och "frAgor
med fasta svarsalternativ". Fri skrivning, som lararna bedomer som den
basta provtypen for matning av allman sprAkfardighet (fraga 15), anvands
alltsd trots det ganska sällan som uppgiftstyp i de egna proven. FOrkla-
ringen lar val bl.a. ligga i den rattningsbOrda som uppsatsprov fOr med
sig.

Provens ursprung

I de fiesta fall Or lararna proven själva, dvs individuellt. Betydligt mind-
re ofta Or de dem tillsammans med kolleger. Prov som ingAr i laromedel
och andra fardigproducerade prov anvands i liten utstracknina.

6.6 Kommentarer om frigorna

Fr An de sammanlagt 551 gnippernas larare kommer det in drygt ett
hundratal kommentarer om frAgorna, dvs i ungefar var fjärde enkat kom-
menteras innehAllet.

Det lamnas en del kompletterande upplysningar om do enskilda
grupperna, om undervisningen och om sjalva svaren, men vi kan lämna
dessa &than tills vidare. Dols ar dc relativt fA, dels har de sitt storsta
intresse vid en analys av orsaker till skillnader mellan undervisnings-
gruppers olika resultat. SAdant arbete planeras.

Kommentarerna orn enkatfrAgorna som sAdana är ganska mAnga, närmare
bestamt ett 80-tal. Ett tiotal av dessa är uttalat positiva, ett tiotal ar
neutrala och ett 60-tal innehAller ma eller mindre kritiska synpunktcr.
Av de senate framgdr det att man exempelvis tycker att frAgorna ar fOr
mdnga och ibland lite svAra att besvara p g a att de givna svarsalternativen
inte alltid är bra)

Eftersom det i lararkommentarerna Finns sd pass mAnga invandningar mot
utformningen av cnkaten, ar 'Jet nodvandigt att tolka svarcn mcd en viss

Exempel pd svar: "Dv ar ,s-vdrt att inordna sina svar under ran alwrnativ. land stammer
varken 'varje mdnad eller "sallanlaldrig"' , "Ensidiga frdgestdllningar mcd alltfdr he
grit-made svarsalternativ" , "En del av frdgorna ãr mitmast orniijliga au besvara, cftersom
det verkar som om frdgestallarna at myeket Ong: frdn verkligheten i skolan. Der ãr Mw
an man delar upp undervisningen sd som nt tycks tro Grammatiken t.ex. dr en del av
den textbehandling vi eignar oss dr, inte en isolerad a son: man kan ange att man har i
aza. St eller sh ofta!" "Fragorna 6, 7 och 13 horde ha fortnulerats pd annat sdrr, vilket
nog framgdr av an jag varit tvungen au svara ph annat salt an det som avsens "
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forsiktighet. Dena har jag ftirs6kt Ora i den ovanstAende resultatredo-
visningen.
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7 ELEVENKATEN - RESULTAT

Elevenkaten (Bilaga 3) innehAller frAgor rOrande kursval, engelsksprAkiga
fritidsaktiviteter, attityder till att 1Ni-a sig och att anvanda engelska, upp-
fattning om undervisningen, syn pA betygen m.m. Dessutom ingAr olika
sjalvbedomningsuppgifter som gAr ut pA att bestämma elevernas självtillit

Det totala antalet elever som besvarat enkaten är 9 794. Svarsbortfallet pA
de olika frAgorna ar i genomsnitt 6 procent. Det är alltsA ganska litet med
tanke pA enkatens omfAng. Antalet frAgor och pAstAenden att ta stallning
till ar minst 100 for varje enskild elev (inklusive delfrAgor) och vissa är
nAgot hypotetiska och kan darfor uppfattas som svAra att besvara.

Svaren redovisas omrAdesvis under rubrikerna "Engelskan i skolan" och
"Engelskan utanfOr skolan". BAda innefattar frAgor om aktiviteter m.m. A
den ena sidan och sjalvbedomning, motivation m.m. A den andra.

Analyser Ors dels Over hela materialet (dvs for samtliga 9 794 clever),
dels per Oman och sarskild kurs (2 544 resp 6 709 eleven, dels per kOn.
Fordelningen av pojkar och flickor i materialet ar 49.5 resp 50.5%.

Andelen elever vars fOraldrar (den ena eller bAda) ar fOdda i Sverige dr
88 %. De fiesta av de ovriga elevernas fOraldrar (den ena eller bAda) ar
ftidda i &riga Norden (4 %), i tivriga Europa (4 %) eller i Mellersta
Ostern (1 %).1

7.1 Engelskan i skolan

Enkaten inleds med nAgra frAgor om den genomgAngna kursen (1-5),
Därutover stalls frAgor om amnet och undervisningen (15xor, lektions-
aktiviteter, läromedlet) samt om prov och betygsattning m.m.

7.1.1 Kursen

De allra fiesta elevema (87%) btirjade lasa engelska i Arskurs 4, medan cn
tiondel sager att de btirjade i Ak 3. NAgra anger att de borjade redan i Ak 1
eller 2 och ett par procent att de borjade i Ak 5 eller senare.

1Uppaterna har samhas Zn at, NV projeki,gruppen vai Ins rauronen fiir uthildningsveten-
Akap, tingskolan i Kartstad

61

t;



Vid valet av alternativkurs i dk 7 (lasAret 1989-90) blev fOrdelningen
pa allman kurs, sarskild kurs och "valde inte nAgon kurs" resp 16%, 79%
och 6%. Bara var sjatte elev valde alltsA ak. Andelarna elever som laser
enligt de tre alternativen i den nu aktuella undersokningen i Arskurs 9 (vt
1992) ar följande: ak 27%, sk 71% och "icke kursuppdelat" (ik) 2%,
vilket innebar en betydande okning av elever i ak. Annan tillganglig
statistik (frAn SCB) for samma Arskull ett Ar tidigare, dvs nar eleverna
gick i Ak 8, bekraftar denna tendens till Overgang frAn svArare till lattare
kurs. Tabell 8 visar fordelningen Over de tre Waren:

Tahell 8
Procentuell fordelning av elever pA allman och sarskild kurs saint

icke kursuppdelad undervisning i engelska i ak 7-9

ak sk ik

Arskurs 7 16 79 6
Arskurs 8 21 76 3
Arskurs 9 27 71 2

Det framsta skalet till kursbyte, vilket huvudsakligen innebar overgAng
frail svArare till lattare kurs, ar att "chansen ar stOrre att fA bane betyg".
Detta anses vata mycket viktigt av ungerar halften av dem som bytt. De
näst viktigaste skalen ar lampligare studietakt och kursomang, som anses
mycket viktigt av omkring 40%. Daremot anges rAd frAn syo-funktionar,
larare och fotaldrar eller kamraters val av samma kurs inte alls vara
viktiga i sammanhanget.

Anledningen till att elever gor det ovanligare bytet frAn allrnan till
sarskild kurs ar framst att den senare "stamde battre med hur mycket
engelska jag vale läsa" och att "den passade battre med tanke pA vad jag
kunde i engelska". Har tycks det alltsA vara inlarningsskalen som ar de hell
avgorande.

Allman kurs valjs betydligt oftare av pojkar an av flickor. FOrdelningen
pA ak/sk i Arskurs 9 ar fOr pojkarnas del 33 resp 65%. FOr flickornas del
ar den 21 resp 77%. (Ett par procent av vartdcra ktinct har icke kurs-
uppdelad undervisning). Fordelningen av Icemen i alternativkurserna ar ca
60% pojkar och 40% flickor i Oman kurs mot ca 45% pojkar och 55%
flickor i sarskild kurs.
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7.1.2 Undervisningen

FrAgor stalls bl. a. om hemarbetet (16, 17), omfattningen av engelskt tal
under lektionerna (19, 20), ldroboken (33) och orn hur ofta olika under-
visningsmoment förekommer pa lektionerna (34).

Ldxor ges regelbundet. SA gott som alla (98%) anger att de har minst en i
veckan. Uppgiften stammer val med den som !drama ldmnar (99%). I
sarskild kurs dr det vanligast an man har laxa till "i stort sett varje
lektion", i Oman kurs "ungefar en gang i veckan".

De fiesta (tvA tredjedelar) tycker att de brukar kunna laxan "ganska bra"
nar de kommer till lektionen. En femtedel tycker att de kan den "mycket
bra". Bedomningarna dr tdmligen lika i allmän och sdrskild kurs.

Beträffande anvandningen av sprdket i klassrummet svarar 63% att
läraren pratar engelska "hela tiden" eller "nästan hela tiden". Dessa elever
far alltsA ganska riklig horforstAelsetraning. Ungefar 10% av elevema har
det sämre beställt pa den hdr punkten och svarar att Waren pratar
engelska "mindre art halften av tiden". Nar samma frAga ställdes till 5.k 5-
eleverna i den forra undersOkningen (Balke 1990a) blev resultatet ungeflir
detsamrna eller t.o.m. lite battre. Av clessa enklitsvar att doma talar alltsA
amnesldrarna pA hogstadiet inte engelska i storre utsträckning an vad
klassldrarna pA mellanstadiet

Skattningama dr ganska lika i allman och sarskild kurs, vilket overraskar.
Man skulle ha vantat sig att sk-grupper angav flitigare anvandning av
engelskan.

Elevernas svar stammer fOr Ovrigt ran väl Overens mcd de svar som
larama själva ger i Lararenkaten (se avsnitt 6.2 Underrisning och
aktiviteter), vilket fOljande figur illustrerar:
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Figur 3
Del av undervisningstiden som Waren talar engelska: Larares

och elevers skattning

Som framgar far man ganska likartade bedomningar fran eleverna och
lärarna. Man far ta denna samstammighet som ett tecken pa att svaren är
tillforlitliga.

Det vanligaste svaret i bacla gruppema är att Waren talar engelska nastan
hela tiden. De tre staplarna upptill ("lärarna talar engelska minst 141ften
av tiden") representerar ungerar 90% av samtliga de ca 10 000 svarande
eleverna och deras Ware.

Enligt egen utsago pratar eleverna engelska i betydligt mera begransad
utstrackning an vad lärarna gor. Av svarsalternativen "nästan ingenting",
"bara enstaka ord", "bara korta meningar" och "jag pratar ganska mycket"
väljer tva tredjedelar "bara korta meningar". SA pass fA som 17% sager att
de brukar prata ganska mycket. Detta ger inte flagon särskilt ljus bild av
graden av elevaktivitet pa engelska. Situationen borde ju vara &Ulan att de
fiesta elever kunde saga att de pratar engelska "ganska mycket".

Mdjligtvis kan det dock liar vara frAga om en viss underskattning fran
elevemas sida. Den skulle i sa fall kunna bero pA an de inte tar med i
berakningen den tid de pratar med kamrater, t ex vid par- eller grupp-
arbetsuppgifter. Fragan följer direkt pa fratan om hur mycket Waren
pratar engelska och eleven kanske uppfattar det som att det dr uppskatt-
ningen av hur mycket man pratar engelska med l'araren sorn det Sr frAgan
Om.

Som framgar av Figur 4 Sr det tSmligen likartadc förhallanden i allmän
och särskild kurs. Ak-elevema tycks alitsa inte, av dessa svar att döma, fa
mindre taltraning an sk-eleverna.
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Figur 4
Elevernas skattning av hur mycket engelska de pratar pA

lektionerna: Per allman och sarskild kurs

OcksA har kan man jamfOra med tidigare NU-resultat och Aterigen talar
faktiskt siffroma lite grann till mellanstadiets fOrmAn. Av elevema i Ak 5
sager 29% att de pratar engelska "ganska mycket".

Liiroboken anser de fiesta (75%) vara bra. Ak-elever tenderar att ge
rner positiva svar an sk-elever och detta gaiter sAval när pAstAendet att ta
stallning till formuleras positivt som negativt ("Laroboken ar mycket bra"
resp "Laroboken ar mycket trAkig"). OcksA i frAga om bokens
svArighetsgrad har de fit:nil en mer optimistisk installning: en avsevart
stOrre andel elever i allman kurs instammer i pAstlendet att "Laroboken dr
mycket latt". Over lag dr det en Overvikt av svar som gAr ut pA att
bOckerna dr latta. PA det hela taget ar de antagligen for latta. Mcd rnera
kravande material skulle sannolikt inlarningen bli battre.

PAstAendet att "Vi i klassen har bestamt att vi skall ha den har Idroboken"
ar det fA som instammer 1. Eleverna har inte haft mojlighet att direkt
pAverka valet. NAgot annat ar val heller knappast att vanta sig, av prak-
tiska skal.

I frAgan om olika undervisningsmoment specificeras tio vanliga lek-
tionsaktiviteter och eleverna anger hur ofta var och en har fOrekommit pA
hogstadiet ("alldeles fOr ofta", "lite fOr ofta", "lagom", "lite fOr sallan",
"alldeles for sallan").

Asikterna om frekvensen av de olika momenten i undervisningen dr
overlag ganska balanserade. Mer an halften av eleverna markerar mitten-
alternativet "Lagom" i nio av tio fallen. Ytterlighetsaltemativen
("alldeles fOr ofta/sallan") vdljs av sA fA som i genomsnitt 4% vardera. De
moment som man ar mest nOjd med, samtliga med ungefar 70%-iga val av
alternativct "I .agom", ir
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Traning i att lasa och farsta olika slags texter
Traning i att kunna översatta fran svenska till engelska och
tvartom
Traning i att kunna forsta nar nagon talar engelska
Ordinlarning

Det firms dock Onskemal om fOrandringar. Det moment som beskrivs sorn
Traning i att kunna prata om det man sjalv vill anser sA mAnga som
halften av eleverna fOrekommer for sallan, vilket fOrefaller oroande. Ar
den muntliga traningen sa illa tillgodosedd? Nej, kanske and& inte. Med
den formulering frAgan har ("prata om det man sjalv vill") kan man
knappast generalisera resultatet till att galla taltraning i allmanhet. (Det
hade kanske varit battre om mornentet bade betecknats enbart som
"traning i att kunna prata".) Vad man kanske mera skata fasta pa Ar att
eleverna inte ar nöjda med valet av amnen att tala orn. De vill sannolikt
Ova sig i att prata om saker som ligger narmare deras egen erfarenhets-
varld och mindre om saker som kanns War-, laroboks- och skolanknutna.

Momentet Traning i att vaga saga 'fagot trots att man inte sager det helt
korrekt har man likaledes agnat sig fOr salmi At och data enligt sa minga
som drygt 40% av eleverna. Sk-elever saknar momentet i hetydligt stOrre
utstrackning an ak-elever. Av en annan frAga i enkaten (32a) frarngar det
ocksA att eleverna tycker att just den Mr sidan av sprakfardigheten, att
vaga anvanda spraket, är mycket viktig. Av en del svar i Lararenkat 1
framgar det samtidigt att larama har vissa svarigheter att f elevema att
"slappa loss" pa den har punkten.1 Problemkomplexet att vilja och vaga
anvanda sprAket resp att skapa undervisningssituationer som ger Ovning i
det här avseendet ar ett av de besvarligare enligt vad vi kan se (och kart-
laggningen av det är ett viktigt undersokningsresultat). Det bOr diskuteras
pa alla plan, inte minst Mom lararutbildningen.

Det moment som kort och gott kallas Grammatikregler tycker drygt var
tredje har fOrekommit for ofta. Här kan det kanske vara lite svArt att

lExempel: "Hur skall rnan fd eleventa an vdga prata och prata frit:. Mcinga ãr inbundna
och till en viss del heimntade." "Mdnga tysta clever Mr) svdra air aktivera." "An fd clever
att vilja och vdga anvdnda engelska i klassen dr ganska svdrt eftersom de ofta Or generade
inf.& sina kamrater!!" "Svdrt an fd eleverna att prata frig, fastein de sjeilva tycker att det Or
det viktigaste au Ora sig."

En och annan Ware har dock andra etfarenheter:" Formagan an fd clever an vilja och yoga
tala engelska Or starkt knuten till vilken metodik man anviinder. Fdr elever arbeta rned
material och uppgifter som intresserar dem vill de ocksd prata om det. Fdr de arbeta
sjdlvsteindigt med sddana uppgifter och redovisa fOr och diskutera med mindre grupper
och kamrater som de keinner vdl, kOnn.c det naturligt och Ida att tala engelska Dessurom
kan .sanuala under &La lektionerna."
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avgora vad det egentligen dr som eleverna har svarat pA. Har de tankt pa
undervisning om reglerna som sAdana (vilket dock inte lär vara ett sarskilt
vanligt fdrekommande undervisningsmoment i dagens skola) eller dr det
regler i kombination med tillampningsovningar eller enbart Ovningar som
illustrerar grammatiska regler? Den rimligaste tolkningen dr antagligen
att grammatikregler lasts som grammatiska forklaringar och Ovningar.

FOr ofta har man ocksa agnat sig At Traning i att kunna saga och skriva
saker gramrnatiskt korrekt, enligt var fjärde elev. I allmän kurs dr det
dock nagot fler som tycker att momentet fOrekommit fOr sallan an sarn
tycker att det fOrekomrnit felt- ofta, vilket dr vart att observera.

En undersokning av konsbuncina skillnader i svaren visar att flickor
tycker an de olika lektionsaktiviteterna fOrekommer "for sallan" I hogre
grad an vad pojkar gOr. Detta galler for samtliga upptagna moment. Inte i
nAgot fall dr det pojkar som tycker att momentet fOrekommer "far

Storst dr skillnaden i fraga om

traning i art vdga saga ruigot ndgot trots att man ink, sager do
hell korrekt
trdning i att kunna forstd ndr ndgon talar engelska
waning i an kunna prata om det man sjalv vill
traning i art kunna skriva ndgot eget

Det som flickorna tydligast saknar mer an pojkarna ar alltsA sadant som
bar mcd muntlig kommunikation och egenproduktion att Ora (tala.
skriva), liksom med frimodighet att vAga använda spraket. OmrAden dar
skillnaden dr mindre är Ordinlarning, Oversauning och Textlasning.

Av den hdr jamfOrelsen an dOina ligger flickornas tinskeinAl i frAga am
undervisningen narmare malen i Lgr 80 an vad pojkarnas gar. Delta ar
ctt intressant faktum som inte ofta har uppmarksammats.

7.1.3 Prov och betyg

FrAgor stalls om frekvensen av olika prov (35, 36, 37), om installningen
till skriftliga prov (38a-h) ach om hur ldraren informerar am prestationer
(39, 40). Fyra frAgar stalls om betygsattningen (28, 29, 30, 31).

Skriftliga Iiixforhortglosforhär ges var ach varannan vecka enligt
majoriteten av eleverna. Anmarkningsvart at att de anges komma betyd-
ligt tatare i alirnan an i sarskild kurs (60 resp 39% fOr svarsalternativet
"varje vecka"). Ocksa ifraga am andra skriftliga pray (utaver ldxfar-
hOr eller glasforhor) vdljer en stOrre andel ak -clever de alternativ sam
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anger hog provfrekvens, men tendensen dr hdr inte lika stark. Det kan
tillaggas att proven i allmdnhet dr mindre omfattande i ak. Den vanligaste
typen lär vara enkla glosprov.

En alldeles klar overskattning av mangden prov fareligger i den
nästfoljande fragan. 44% av ak-eleverna och 25% av sk-elevema anger att
de har muntliga prov, utover muntliga IdxforhOr, "nagra ganger per
termin", vilket knappast kan stamma med verkliga fOrhallanden. Verklig-
heten ar nog snarast den att muntliga prov, som sadana, sa gott som aldrig
forekommer, vilket ocksa var fjarde ak-elev och varannan sk-elev svarar.
I Lararenkat 1 sager 40% av de svarande att de inte ger nagot muntligt
prov under hela hogstadietiden (se avsnitt 5.5). I Lararenkat 2 anges att
muntliga prov ges sällan eller aldrig i 60% av grupperna. Det dr
uppenbart att eleverna i stor utstrackning blandar ihop begreppen muntligt
prov och muntligt ldxfOrhOr eller andra muntliga redovisningar.

Man bOr alltsä tolka elevernas skattningar av hur ofta prov fOrekommer
lite fOrsiktigt. Ska man halla sig till tdmligen säkra slutsatser kan man
sammanfattningsvis saga att skriftliga Idxförhör ges var eller varannan
vecka i flertalet grupper, och oftare i allman an i sarskild kurs, att det
vanligaste ar att man har andra skriftliga prov nagra ginger per termin
och att regelratta muntliga prov sallan fOrekommer.

Elevema far vidare ange sina dsikter om de skriftliga proven.
Huvudresultaten kan sammanfattas pa fOljande satt. Ungefar 80% tycker
att proven provar det som ar viktigt att kunna och annu nagot fler att de
"tar upp det mesta som vi gatt igenom pa lektionerna". Eleverna anser
vidare att de genom proven far visa vad de kan och att proven ocksi at
viktiga fOr betygen. Speciellt i sarskild kurs tycker man att det ar viktigt
att Waren gar igenom proven efterat. Ungefar halften anser att Waren
lagger fOr stor vikt vid proven, medan den andra halften tycker att sa inte
ar fallet. Slutligen instämmer drygt hälften av eleverna i pastaendet an
"Jag ar alltid nervOs infOr proven". Har finns ocksa en pataglig skillnad
mellan pojkars och flickors svar (däremot inte i de Ovriga avseendena):
nervositeten dr stOrre hos flickorna.

FrAnsett det sistnamnda resultatet at det pa det hela taget en relativt
tillfredsställande bild man far av elevernas attityder till de skriftliga
proven i engelska. Ganska fa invandningar och klart negativa synpunkter
kommer fram. Däremot ar det naturligtvis inte alls bra att sa manga
kanner sig konstant nervOsa infOr proven. Grunden till oron dr fOrstas den
att provresultaten har sa stor betydelse felt' betygen. Atgarder som kan
fOrbdttra den har situationcn dr angelagna. En mOjlighet är att i stOrre
utstrackning lata proven vara oannonserade (vilket dock inte alltid är
popular° och att mera lata dem fa karaktaren av naturligt inslag i
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undervisningen, En annan ar att dela upp en langre prov pa tva kortare
som ges vid olika tillfallen.

Ldraren informerar om medelpoangen pa varje prov enligt de allra
fiesta eleverna. Lararen pratar ocksA med var och en om hur det gar i
engelska, men inte sa ofta. "NAgon gang per terrnin" eller "nagon gang
Der lasar" ar de tva svarsalternativ som de fiesta valjer. Bara nagra fa
procent sager att detta sker .egelbundet flera ganger per termin". Det dr
att beklaga att det inte ar . sistnamnda alteruativet som de fiesta elevema
tycker sig kunna valja.

I fraga om belygen finner vi att de pa hOstterminen i Arskurs 9 genom-
snittligen var 2.99 i allman kurs och 3.27 i sarskild kurs (Tabell 9).
Medelvardet ligger ratt i ak och for Mgt i sk, eftersom det i bada ska vara
3.0.1 Medelbetyget i de icke alternativkursuppdelade gruppema ar 3.18.
Medelbetyget for samtliga (ak + sk + ik) ar 3.20.

Flickoma har hogre betyg an pojkama. Medelbetyget raknat Over alla tre
grupperna (ak + sk + ik) dr for flickor 3.30 och for pojkar 3.10. Denna
skillnad mellan konen pA i storleksordningen 0.2 betygssteg tenderar fOr
Ovrigt att vara stabil Over tid. Den har kunnat konstateras under en fOljd
av ar i standardproven i engelska i Arskurs 8,

Eleverna far ange vilket betyg de sjalva anser ati de horde ha fatt
htistterminen i Ak 9. Inte ovantat ligger elevernas egen skattning hogre. I
Oman kurs skulle man ha velat ha ett betyg som genomsnittligen ligger pa
3.41, i sarskild kurs 3.51. Onskan att höja, och darmed missnojet med
lararens betyg far man anta, framgAr alltsa klart (och ar nagot mera
niarkant i ak an i sk). Hdr behbvs uppenbarligen information och diskus-
sion i klasserna.

Rcrygen skall ges i femgradig thir tnedelbetyget är tre. Ndgon given procentsw
f(')r de olika betygsgraderna skull inwfinno.s. Normalt skall dock antakt fyror orh rvdor, i
en klass vara fkr an (mullet fenunor respekuve ettor Laroplan for grund5kn1an. Allrman
de1 (1980). 3i)



Tabell 9
Erhallna, fOrvantade och elevbedbmda betyg i Arskurs 9

Betyg Ak 9

ht (foreg. term., 1991) vt (pAg. term., 1992)

Erhallet Ratt en! elev FOrvantat Ran enl elev

ak 2.99 3.41 3.40 3.61
sk 3.27 3.51 3.52 3.70

ak + sk 3.20 3.48 3.48 3.67

Uppgiften har en Oppen foljdfrAga i vilken eleverna har mojlighet att ge
sin syn pl de troliga orsakema till skillnader mellan lararens betyg och de
betyg de sjalva anser att de dr värda. Over tvi och en halvt tusen elever
(mer an var fjarde av alla som besvarar enkaten!) tar tillfallet i akt och
formulerar skriftliga forklaringar. MAnga ar ganska indirekta eller
ovidkommande: "racker sällan upp handen", "pratar for mycket pA
lektionema", "for att jag inte tranar nar vi har prov", "vAr larare kollade
inte vad jag hade fOr betyg i 8:an", "fOr att jag Or mitt basta", "jag tycker
att jag kampat sA pass". Andra tolkningar dr mer relevanta (aven om de i
och for sig kanske inte ar riktiga): "jag har inte fan visa vad jag kan"
(vanlig kommentar), "lararen gar bara efter proven" (ocksA vanlig) och
"Waren är inte medveten om mina kunskaper". Ofta hanvisar man till
ldrarbyte som orsak till de "fOr lAga" betygen.1

Tendensen ar densamma i svaren pA de motsvarande fragoma om de kom-
mande avslutningsbetygen vArterminen i Arskurs 9 (Tabell 9). Genom-
snitten for de betyg man fOrvantar sig att !drama kommer att satta ar 3.40
i ak och 3.52 i sk, vilket kan jamfOras med att man enligt egen bedomning
anser att man b5r fA 3.61 resp 3.70 i medelbetyg. En betydande upp-
justering alltsA, trots att forvantningarna pA de lararsarta betygcn mean de
är alltfOr uppskruvade, for att inte saga helt orealistiska.

Oct kan finnas flera orsaker till den dAliga Overensstammelsen mellan
larar- och elevbedomningar. Till att btirja med ar sakert principerna for
den relativa betygsattningen oklara felr mAnga elever. Man dr ofta inne pA
sAdana i och for sig hogst naturliga tankar som att betygen bOr hOjas,

lExempel pd kammentarer: "Vi fick en ny Ware sant inte tog hinsyn till resultaten som
gjorts under terminen och sane det gamla betyget." "Ldrarna. Vi har haft sd mdnga
vikarier." "Vi fick en ny larare och han ville inte en Mgt berm, men jag dr yard en
5.0'
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eftersom man efter hand far alit battre kunskaper.1 Nu ar detta langt ifran
alltid ett tillrackligt villkor for ett hOgre betyg. Alla blir ju bättre och fOr
act man ska IA en hojning inom ett relativt betygssystems ram kravs att
man blir "mer Ware" an de andra, som man janitors med.

Vidare inser val inte alltid elever att det ar den totala fardigheten som
betygsatts och inte bara fardigheter som man uppvisar i prov, sarskilt inte
om dessa dr enbart skriftliga. Vissa hänvisar saledes till sina skrivnings-
resultat nar de yrkar pa hOgre betyg.

Andra daremot och manga fler tycker att de bOr ha Mare betyg
samtidigt som de sager att de ar medvetna om att deras skrivningsresultat
inte motiverar det. Man hävdar da nastan undantagslost att man är sa
mycket battre pa att pram och att man inte har haft chansen att visa detta
pa lektionerna.2 Bland annat detta ar ett skal for organiserad provning av
elevernas muntliga fardigheter.

7.1.4 Självbettomning och motivation engelskan i skolan

Fardigheter

De rena sjalvbedomningsuppgiftema avser beharskningen av engelskan,
bade allmant och i mera specifika avseenden. Eleverna ombcds att
bestamma hOrfOrstaelsen (fragorna 8 och 22), formagan att Ora sig
fOrstadd och atu kunna kornmunicera (fragorna 9 och 14) samt den
allmanna kunskapsnivan (fraga 24). De far ocksa tanka sig in i tio
praktiska spraksituationer och far ange hur val de tror att de skulle klara
av att tala resp fdrsta engelska i var och en av dessa (fraga 42a-j).

SjalvfOrtroendet ar gott pa det hela taget, till och mecl pafallande gott. 1

fraga orn horforstdelsen sagef tva tredjedelar att de kan fOrsta nastan
alit eller allt "nar en engelsksprakig person talar engelska i lagom takt och
utan alltfOr mycket dialekt". Nästan 90% sager att de fOrstar det mesta
eller allting när läraren talar engelska pa lektionerna. Har finns dock en
ganska tydlig skillnad mellan den lättare och den svarare kursen. Den
andel elever som anger att de "ftirstar allt" ar avsevart mindre i al1mn an
i sarskild kurs. Bara ungefar var fjärde clev i ak (mot narmare varannan i
sk) markerar altemativet 'rjag forstar alltifig". Detta ar ett resultat som

1Exempel pa kommentarer: "Fick en 3-a men jag hade en 4:a i Juan och jag kan ju inte ha
blivit sdntre i engelska." "Jag tyrker jag har bhvit &jure i engelska"

2Exempel pd kommentarer "Jag Ariver inte sd bra pd Lex grammatikskrivningar men
prarar mycket bra. Tyvarr fdr man true chans au visa det." "Jag kan prata engelska bra.
men proven bhr inte hka bra "Jag ar ej sd bra pd grammatik. men kan prata bra."
"Lararen hOr ass aldrig prara Ilan vet nog inte riktigt hur bra man eg. kan vara har
bara proven art visa det pd."
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bor uppmarksammas. Ak-elever förstar tydligen mindre av lektions-
engelskan an vad man kanske ofta tror. Det torde inte vara nagon over-
drift att hävda att de behOver mer horforstaelsetraning.

Tva tredjedelar uppger att de kan göra sig forstadda i tal ganska bra
eller mycket bra (ovriga "kan saga nagra enstaka ord" eller "prata lite").
Over hälften bedomer att de skulle kunna prata engelska ganska bra eller
mycket bra med en grupp manniskor som bara kan tala engelska. Nastan
alla ovriga svarande sager att de "skulle kunna prata lite engelska med
dem". En sambandsberakning visar vidare att de som har bra resultat pa
det muntliga provet (se avsnitt 8.3 Formaga att tala) pa det hela taget
ocksa bedOrner att de skulle klara den liar situationen bra (r = 0.56). Detta
tyder pa att sjalvbedomningsuppgiften ar relativt palitlig.

Pa fragan om den allmänna kunskapsnivan ("Hur duktig tycker du
sjalv att du är i engelska?") valjer 11% det hogsta omdömet, "mycket
duktig", och 71% alternativet "ganska duktig". Eu par procent tycker att
de dr mycket daliga. När fragan omformuleras till "liur duktig tror du
din beirare tycker att du ar i engelska?" sjunker bedomningarna nagot.
Eleverna tror alltsa inte att läraren tycker att de ar sa bra som de själva
anser att de dr.

Det dr ingen stdrre skillnad mellan allman och sarskild kurs i

sjalvbedomningen av kunskapsnivan (Figur 5), vilket kanske inte är sa
konstigt eftersom de fiesta nog forknippar "duktighet" med skolpresta-
tioner och betyg och dessa fOrdelar sig ju ungefar likadant i allmän och
särskild kurs, dvs inom det nuvarande relativa betygssystemets ram ddr
medelbetyget ska vara 3 i vardera kursen fOr sig.

80-

60

40-

20

0

0 Mycket ding E3 Ganska &dig Gauska duktig N Mycket duktigi

KURS

Frdga 24

Figur 5
Elevernas uppfattning om hur duktiga de dr i engelska:

Per allman och sarskild kurs
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Nar sjalvbedomningarna ors i fOrhallande till beskrivna praktiska
spraksituationer blir resultaten mera olika i allman och sarskild kurs.
Elever i sarskild kurs anser att de kan klara sig "mycket bra" i betydligt
storm omfattning an clever i allman kurs. Ocksa detta ar logiskt, eftersom
bedomningen i det har fallet Ors i fOrhällande till absoluta (snarare an
relativa) kriterier. Vid en objektiv jamfbrelse skulle man med stor
sannolikhet finna att sk-elever faktiskt är battre an ak-elever pa att ft-Aga
efter vägen, pa att fOrsta och aterberätta innehallet i ett brev, pa att
konversera med engelsktalande ungdomar etc. Elevernas svar ar med
andra ord "valida".

I Figur 6 ger vi ett exempel avseende vardera av de fyra fardighetema
(muntlig fardighet, horforstaelse, lasforstaelse och skriftlig fardighet) som
Askadliggor skillnaden mellan allman och sarskild kurs i fraga om bedom-
ningen av den egna praktiska beharskningen av engelskan.
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- -. -
Du ha:mar pi en fest med bara engelsktalande ungdomar

13 Du ser en engelsk film man text_

IB Du ska lasa en bok som du gillar och den skri yen pa engelska

O Du ska skriva ett brev till en engelsk brevvIn. Du har lexikon.

Figur 6
Elevernas självbedömda formaga att klara vissa praktiska spriksitua-
tioner: Antal val (%) av alternativet "mycket bra". Per allman och

sarskild kurs.

Ak-elevernas sjalvbeclomningar ligger klart lagre an sk-elevernas. Störst
dr skillnaden, relativt sett, i den tredje situationen ("läsa en bok") och
minst i den andra ("forsta en otextad film").

Ser man till resultaten i stort far man dra slutsatsen att tilltron till den
egna fOrmagan pa det hela taget ar god. Over 80% av samtliga elever
bedomer att de i de angivna situationerna skulle kunna forsta och tala
engelska "mycket bra" eller "ganska bra" (de tva kategorierna samman-
tagna). Allra bast anser man sig klara följande tre situationer:

Du tar emot eu telefonsarntal där en engelsktalande person frdgar
efter ndgon av dina fordldrar. Du skall färklara au han skall
ringa senare.

En person som inte kan engelska har fdtt ett brev som han ber dig
ldsa for att sedan berdtta vad de: innehdller. Du fdr anvOnda
lexikon.

Du trear en engelsman ddr du bor och han frdgar efter vdgen till
neirmaste busshdllplats.

Alla tre kräver praktisk muntlig fardighet och det maste sagas vara en god
indikation pa att svenska clever verkligen känner att de kan tala engelska
när sa manga som 93-94% anser sig klara av alla dessa situationcr
"Mycket bra" eller "Ganska bra".

Alternativet "mycket daligt" väljs genomgaende av bara nagon eller nagra
enstaka procent av samtliga; alternativet "ganska daligt" väljs av i genom-
sniu 1 5%. De tre situationer man kanner störst osakerhet infor dr
följande:
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Du skall rtnga till London for att kontrollera bokningen av ett
hotellrunt.

Du skall lcisa en bok sum du gillar ()eh den dr skriven pd engelska.

Du har fda en apparat ddr bruksanvisningen Or skriven pd
e ngelska

TvA Oiler lasning av normalt tamligen svAr text och den tredje gaiter
bcharskningen av engelskan i en situation som tillhOr de mera krävande,
dvs samtal med ett oforutsebart innehAll, formedlat via en "kanal" och fort
med en infodd som man dessutom inte har ogonkontakt med. Situationerna
ar dessutom sAdana som kanske inte kanns sâ relevanta fOr ungdomar i 15-
16-ArsAldern. Att den uttryckta osakerheten dr relativt stor visar att elev-
erna svarar insiktfullt.

Svaren vittnar sammanfattningsvis om att tilliten till den egna formAgan
att anvanda engelskan for praktiska syften är stor.

Attityder och motivation i skolan

Installningen till amnet angas in i frAgorna 6 ("ilur svârt tycker du att
det ar med engelskan i skolan?") och 7 ("Ilur roligt tycker du att det ar
mcd engelskan i skolan?").

S K

A K

110 20 30 40 50 60

Andel val )

O Mycket sván

O Ganska wan

O Ganska Ian

111 Mycket Ian

Figur 7

Elcvemas svar pA frAgan "Hur svArt tycker du det dr med engelskan
i skolan?" (6) Per allman och sdrskild kurs

.Engelskan upplevs hue som nAgot hesvarligt amne i de fiesta fall. TvA
tredjedelar av elevema tycker att det ar latt, en tredjedel att dct ar svAn.
Elever i allman kurs bedomer det som nAgot lattare an clever i stirskild
kurs gOt. Det hat kanske kan tolkas snm att "kravnivfm" ligger fOr lAgt.
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allmant sett. Inlarningen utgor inte en tillrackligt stark utmaning for
manga elever.

Amnet ar ocksa "roligt", med tyngdpunkten pa "ganska roligt", enligt de
flesta (76%). Svaren dr sâ gott som totalt samstammiga i de tva kurserna.
Dct tycks alltsa inte vara sa att ak-eleverna har en mer negativ installning
till engelskan an vad sk-elevema har, vilket man skulle ha kunnat vanta
sig.

IONEEMISOS Mycket roligt

Ganska roligt

Ganska trakigt

Mycket trekigt

Figur 8

Elevemas svar pa fragan "Hur roligt tycker du det är med engelskan i
skolan?" (7) Per allmän och sarskild kurs

Det stalls ocksa en fraga om det mera specifika hur del känns att prata
engelska under lektionerna (fraga 21). Det framkommer att flertalet ar
mer eller mindre osakra i den situationen. Bara var fjarde deklarerar au
han eller hon inte kanner nagon osakerhet alls. Det finns ett svagt samband
mellan kurstyp och graden av osakerhet: ak-elever valjer i nagot stOrre
utstrackning altemativen "mycket osaker" och "ganska osaker". Det finns
ocksa ett visst kOnsmonster i svaren. Flickor kanner sig lite osakrare an
pojkar.

En korrelationsberakning visar att det firms klara positiva samband mellan
graden av sakerhet infOr talsituationer i skolan och foljande variabler:
antalet tillfdllen till att fa prata engelska pa lektionerna (fraga 20), graden
av fOrstaelse nar Waren pratar engelska (fraga 22) samt uppfattningen om
den egna sprakfardigheten (fraga 24). Ju hogre man ligger pa skalan i
fraga om de senare variablema, desto sakrare kanner man sig i allmanhet
när man ska prata engelska pa lektionema.

uppgift 41 (a-i) mats ocksa attityder och motivation. Vi finner har bland
annat att Over halften av cleverna instammer i pastaendet "Jag kan
tillrdckligt i engeiska". Man kan fraga sig om detta betyder att de inte
langre känner behov av ytterligare undervisning (dvs pa gymnasienivA)?
Har grundskolan lyckats sA utomordentligt vat? Forrnodligen dr dct nog
inte den slutsatsen man skadra. PA en annan &Maga uttrycker nämligen

P f
t)
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en stor andel av eleverna (82%) onskemal om att lära sig mer engelska i
skolan. Elevernas utsaga att de "kan tillrackligt i engelska" ska man nog
darfor tolka med ett underförstatt tillagg av typen "for närvarande" eller
"fOr det har stadiet".

En alldeles overvaldigande majoritetet (96%) tror att de kommer att ha
nytta av den engelska de Ian sig (fraga 41b). Det mAste man tolka
som ett gott betyg for skolan. Samtidigt är det sannolikt sA att en del av
eleverna innefattat all sin inlaming ocksA "den privata" i svaren, sA
skolan ska nog inte ta At sig hela Aran. En negativ formulering som "Jag
har fAtt lära mig mycket i engelska sem Ar onodigt" hAller de allra fiesta
(77%) inte med om. Eftersom formuleringen är "fan lara mig" sA maste
man har utga ifran att det ar skolans undervisning som man tar stallning
till och inget annat.

Det racier saledes ingen tvekan om att amnet är viktigt i elevernas ogon.
Det as knappast heller flagon tvekan om att man har en i grunden positiv
syn pa det man fatt lara sig i skolan.

7.2 Engelskan utanfor skolan

TvA fragor galler elevernas kontakt med engelskan i praktiskt bruk
utanfOr skolan. 1 den ena (10) efterfragas eventuell vistelsc i engelsk-
sprakigt land. I den andra (12) specificeras nio olika sammanhang i vilka
spraket anvands funktionellt och eleverna ombeds ange hur ofta de moter
spraket i varje angiven situation. En fraga stalls om foräldrarnas
uppskattadc kunskaper i engelska (26) och en om föräldrarnas eventuella
hjalp med laxorna (25).

7.2.1 Typer av spr5kkontakt

Knappt tva tredjedelar av eleverna har aldrig varit i ett land dar vardags-
sprdket är engelska. En fjärdedel har dock varit pa semester i ett engelsk-
sprakigt land. Knappt tio procent har varit pa sprákresa eller bon i ett
sadant.

Elever i allman kurs har besokt engelskspraligt land i betydligt mindre
utstrackning an vad clever i sarskild kurs bar. Andelarna ar 23 resp 41 %
av samtliga i resp kurs.

De sammanhang i vilka elevema oftast kommer i kontakt med engelskan
utanfor skolan är sadana där horforstaelsen kommer till anvandning. De
fiesta hor engelska pA TV, video eller bio varje dag och sa manga som
84% lyssnar pclengelska sangteAter dagligen. Mycket fa Or det sallan.
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Mt höra engelska pa radio är daremot inte lika vanligt. Mer an half=
sager att de sallan eller aldrig gtir det. Ovriga ar likformigt fOrdelade
Over svarsalternativen "varje dag", "varje vecka" och "vade manad".

I skarp kontrast till vanan att lyssna stAr vanan att lasa engelsk text. Bara
ett fatal anger att de laser serier, tidningar, böcker (inte laroböcker) varje
dag. Tre fjardedelar av eleverna gor det sällan eller aldrig, medan &riga
gor det minst varje manad.

I ungefar samma begransade utstrackning agnar man sig At att skriva brev
pa engelska, dvs tre av fyra gor det sallan eller aldrig. Har ar det dock en
ganska stor skillnad mellan pojkar och flickor. De senare sysslar med
brevskrivning pa engelska betydligt mera an vad pojkar gor. Bortat
halften av flickoma skriver Atminstone en gang i mAnaden. Skillnaden pa
den har punkten visar sig ocksa i enkätsvaren. 57% av flickorna beclOmer
sin egen formAga att klara brevskrivning pA engelska som "Mycket bra"
mot 40% ftir pojkama (fraga 42h). Flickornas sjalvfOrtmende ar med
rätta Ware pA den Ur punkten.

Tillfällena att fa Ova den muntliga kommunikationsfOrmAgan utanfOr skol-
situationen ar inte manga av enkatresultaten att alma. Den angivna
aktiviteten pratar engelska med nagon har hemma agnar sig majoritzten
(81%) sallan eller aldrig At. MOjligtvis har nAgra tolkat angivelsen här
hemma lite fOr bokstavligt och inte tagit med i bedomningen samtliga de
tillfallen da de haft anledning att tillgripa engelskan fOr att Ora sig
forstAdda (t.ex. vid vistelse pa annan ort).

PA ytterligare tre omrAden, fOrutom brevskrivningen, skiljer sig pojkars
och flickors vanor At. Pojkar sysslar mycket mer med spel eller dylikt pa
engelska (t ex dator eller rollspel). Har ar skillnaden stor. Pojkarna agnar
sig oeksa mera At att höra engelska pa TV, t ex flagon kabel7V-kanal (ei
textad pa svenska). Att lyssna pd engelska sangtexter ar daremot nagot
som flickor gOr oftare an pojkar.

Fördldrarnas roll

PA frAgan om hur bra fOraldrarna (dvs den "baste" fOraldern) kan
engelska svarar 29% "mycket bra" och 44% "ganska bra". Alternativen
"ganska daligt" och "mycket dAligt" valjs av 20 resp 7%. De fiesta ger
alltsA fOraldrarna ganska bra betyg i engelska. PA den ovre halvan av
skalan ("bra kunskaper") ligger ungefar tre fjardedelar av bcdOmningar-
na, vilket rimligtvis ska tolkas som att de fiesta eleverna skullc ha
mojligheter att fA en visst sttid nar det gaiter engelskstudierna.

FrAgan mil just hjalpen frAn fOraldrama mcd engelsklaxorna ("fOrhOret")
hesvaras At det negativa hallet. Over halften vaijer endera a de tva
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alternativen "nastan aldrig" eller "aldrig". En tredjedel valjer "ibland".
Klart positivt val ("alltid" eller "ndstan alltid") gär bara var sjunde elev.

Foraldrarna medverkar alltsa inte sarskilt mycket i elevernas hemarbete i
engelska. Detta tycks dock inte hero pa att eleverna har bristande
fortroende for foraldramas kunskaper i spraket. Orsakerna ar val snararc
att eleverna inte vill eller tycker an de behOver ha nAgon hjälp.

Slutligen ska vi redovisa resultatet pa en uppgift i vilken eleverna ombeds
uppskatta var de har lart sig det mesta av sin engelska (fraga 27). Ilar
bekraftas att rnycket av inlarningen sker utanfór skolan och detta ar
naturligtvis ingen nyhet när det galler arrinet engelska. Var tredje lutar At
att de Ida sig lika mycket pa fritiden som i skolan, eller rent av mer pa
fritiden an i skolan. Rimligtvis ska dock detta inte tolkas som att skolans
engelskundervisning dr misslyckad. Snarare ska man nog se det sow sa au
fritidens bidrag till att utveckla fardigheterna. i tillägg till skolundervis-
ningen, ar det som fOrklarar den hoga standarden pa vara elevers
kunskaper i engelska (jamfor t.ex. lEA-undersokningarna. Malmberg,
1975).

7.2.2 Attityder och motivation

Nagra fragor avser att fastställa clevernas installning till engelskan i en
vidare perspektiv, dvs i livet utanfOr skolan (fragorna 13, 15 och 18).

Det visar sig att betydelsen av kunskaper i engelska dr alldeles klar fOr
eleven i gemen. Som svar pa fragan "Tycker du an det ar viktigt att
svenskar kan engelska?" valjer bortat tre fjardclar av de nastan 10 (XX)
eleverna alternativet ".1a, mycket viktigt". Ndstan alla ovriga väljer
altemativet "fa, ganska viktigt". Sammantaget anser mellan 98 och 99(.7(
att engelskan dr viktig. Motivationen fOr att lara sig spraket bOr alltsa i
grunden vara inycket god.

Elevernas varckring av de traditionella fyra fdrdighetema höra, tala,
kisa och skriva i livct utanfOr skolan är dcn au formagan att forsta och
formagan att tala sans hogst. Formagan au lasa och formagan an skriva
kommer i andra hand.

Ett fcmte angivet omrade, "Kama till saker om kinder där engelska talas",
dvs det sow vi hrukar kalla realiakunskap, värderas lagt. Half-ten
markerar dct sorn "Inte särskilt viktigt". I ftirhallande till de fyra
fardighetema i spraket betraktas alltsa kunskapen ow malsprakskindema
som klart mindre viktig. Ldroplanens malsattning au elevema ska fa
"kannedom am och intresse ftir vardagsliv, arbetsliv, samh(llsforhallan-
den och kuhur i fran: t cngelskialande !ander" (I.gr 80, s 77) tycks nue
vara uppnadd.
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Att "kunna förstA nar nAgon talar engelska" och att "kunna tala engelska"
bediims alltsA sorn de viktigaste fardigheterna. Nar vi sedan fragar
elevema hur de tror att de skulle kiinna sig tillsammans med en grupp
manniskor som bara kan tala engelska, svarar flertalet att de skulle kanna
sig mer eller mindre osakra. Tryggheten med sprAket i muntliga
kommunikativa situationer behöver sAledes stärkas. PA den positiva sidan
kan noteras att bara nAgra fA procent valjer alternativet "Mycket osaker"
och att sA pass mAnga som 17% stannar for det helt motsatta altemativet
"Inte alls osaker".

7.3 Kommentarer om frfigorna

Elevenkäten ingAr i Elevhafte 1, som ocksA innehAller det uppsatsprov
(Win a Dream) som skulle rättas av lararna. Nar eleverna besvarade
enkäten visste de att svaren skulle kunna lasas av lararen och detta har
antagligen haft en viss inverkan pA resultaten. SAdant som eleverna
bedOmer kan uppfattas som kritik far formodligen inte fullt utslag.
Atminstone fAr man rakna med att detta kan galla de frAgor som direkt
berOr lararen och själva klassrumsarbetet (t.ex. 19, 20, 23, 24, 27, 29, 30,
31, 34, 38, 39 och 41). Ganska mAnga clever tar upp problemet i den
oppna kommentardel som avslutar enkaten.1

Kommentarerna om sjalva frAgorna ar blandade. I ett slumpmassigt
delurval som jag understikt2 ar en tredjedel av de mellan 15 och 20% av
samtliga elever som lamnat kommentar positiva till enkatens frAgor. En
tiondel har bAde positiva och negativa synpunkter, medan &riga (drygt
halften) ar kritiska. Den senare kategorin overvager alltsA, men den al.
inte lika stor som hos lararna (se avsnitten 5.7 och 6.6). En betydligt
storm andel bland eleverna tycker att enkatfrAgorna är bra. Kanske var
det mAnga som kande det sA som denne elev skriver: "Man fick tOmma sig
pA mAnga av sina Asikter och känslor man har for engelskan."

Av den kritik som framfors galler det mesta frAgor som ar svAra au
besvara, "dumma" frAgor och missnbje med de givna svarsaltemativen.
DAM II kommer irritationen Over den otillfredsstallande anonymiteten.

1E>zempel pd elevreaktioner: "Jag tycker inie an lorarna ska rano eller an vi ska skriva vdra
namn pd. Jag tycker au vi ska fd vara annnyma" , "Ddligt att Waren ska raga uppscusen for
cid km de gd tillhaka och se vad vi skrivit", "Inga kommentarer till den ldraren", "Ni bara
frdgar och sedan visar ni leirarna" , "Det stdr au man skafd vara anonym ont man vill. Men
dd fOrstdr jag nue meningen till au hdlla pd fram och tillbaka med en truism krdngliga
siffror 'Or man dessutom skall lOrnna ut sin namn. Det var maga i vdran klass som hade
swankier pd data", "OrillrOcklig information om hur vdra blanketter behandlades senare.
Man MI m wan vela vad num fyller i oeh skriver pd. heist vara helt anonym."

ar tredie grupp i en knapp ftardedel av skolorna, mntsvarande c ROO clever.
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8 FARDIGHETSPROVEN-RESULTAT

8.1 Hör- och läsforstAelse

Elevernas hor- och lasfOrstaelse mats dels med delar ur standardproven,
dels med nya delprov som producerats enkom for den nationclla
utvarderingen. Vi redovisar utfallen pa de tva provslagen var for sig.

8.1.1 Delarna fran standardproven

1 Figurerna 9 och 10 redovisas utfallet pa de tva fOrsta fardighetsproven,
Traffic Call och Find the Right Story, som mater hOr- resp lasfOrstaelsc.
Antalet elever fOr vilka vi har resultat ar 9 300 resp 9 279. 1 fOrhallande
till det antal elever som besvarade enkatcn har vi ett bortfall pA ca 500
(5%) i vartdera provet.

Eleverna i bortfallet har undersOkts och dct visadc sig au de är svagare an
de elever som deltog. De forras betyg ligger genornsnittligen 0.3
betygssteg lagre an dc senares. Skillnaden mellan grupperna ar dock
knappast sA stor att vi inte kan tolka provresultaten.

Traffic 21
18 8

2 2
3.5

5.2
6 8

13.6

5

Podngsumma

Figur 9

Resultat pA dclprovct Traffic Call (hOrfOrstfielse):
Samtliga clever (n= 300)l

81cdelvarde (1 45. .standardan tkehe 2 14 . r habitat! Wronhat alfa. forhEitt
rapp,rter0 0 n2

Xl



Figur 10

Resultat pA delprovet Find the Right Story (läsforstAelse):
Samtliga elever (n= 9 279)1

PA bAda proven, och särskilt det andra, ligger resultaten högt. Eleverna
klarar uppgifterna mycket bra. Poangsummorna ligger till och med sA
Mgt att vi fAr vad man brukar kalla "takeffekter". Det är sA manga som
fAr haga poangtal att vi mAste rä.kna med att de bästa elevema inte fir visa
vad de egentligen kan. VAra mojligheter att dra slutsatser om de hogre
fardighetsnivAerna minskar armed. Korrelationen mellan de tvA del-
proven är, som man kan vanta sig p.g.a. den begransade spridningen,
ganska lAg (r = 0.59).2

BAda delproven forekom i de standardprov som eleverna i vAr
undersokning fick nar de gick i Arskurs Atta (1991). Traffic Call ingick i
standardprovet for särskild kurs och kändes därfOr troligen igen av
flertalet av de ca 7 100 av vAra NU-elever (76% av samtliga provtagare)
som i Arskurs Atta läste särskild kurs.3 FOr de &riga ca 2 200 eleverna
var det daremot nytt. Find the Right Story ingick i standardprovet fOr
allmän kurs samma Ar, liksom i det sarskilda provet fOr ej alter-

ilNedelvarde 11 .68 standardamkelse 2 86, reliabilitet 0.81

2Bctr4fande sambanden mellan resultaten pa standardprovsdelarna, sc vidare Tabel1 16
(avsnitt

'En Idrare sager exempeIvts t Enka: 2 ''Synd att pray 1 +2 var frdn f Orra arets
standardprov Heverna t a m tarn thdg svaren"
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nativkursuppdelad undervisning. De( innebdr att det formodligen kandesigen av flertalet av ca 2 200 elever i vArt NU-material.

Det dr angelaget att fOrsOka 11 en uppfattning om i vilken mAn de tvAfaktorerna relativt lAg svarighetsnivA och bekantskap med proven kan hapAverkat provresultaten At det positiva hAllet. Vi har darfor tagit reda pAhur det gick när provdelarna gays fOrsta gangen for dessa elever, dvs istandardproven i Arskurs Atta vArterminen 1991, och jämfOr utfallet dAmed de resultat vi far i NU-undersOkningen i Arskurs nio 1992. FOr attjamfOrelsen ska bli riktig mAste vi naturligtvis se pa altemativkursernavar for sig. For Arskurs Attas del utgAr vi &An de slumpmassigasjuprocentiga urval som lag till grund fOr normeringcn av provenl.Eftersom bAde standardprovens normeringsunderlag och NU-urvalet arrepresentativa for populationerna (samtliga clever) i resp Ak Atta och Aknio bibr provresultaten for NU-eleverna ligga hogrc an normcrings-elevernas resultat.

Tabell 10 redovisar resultatet av jarnförelsen.

Tabell 10
Resultat pd tvA delprov i standardproven tor Ak 8: Den nationella

normeringsgruppen 1991 (Ak 81 och NU-gruppen 1992 (Ak 9)

Delprov Kurs Provgrupp

Sp, dk 8, 1991
Medetrorde

NU, dk 9, 1992
Ant. elever Medelv. Stand.avv.Traffic call (fdr Ak (Ingtck ej.) 2 446 4.50 (2 12(

sk, 9 uppg.) Sk 6.202 (-1 6 562 7.21
1k (Ingiek ej.) 220 5.97 (2 31)

Find the Right Story Ak 9.41 (-) 2 411 9.43 4 1 .1(

(frit- ak, 14 uppg ) Sk (Ingick ej.) 6 548 12.52 (2 MI
lk !1.70 ( ) 218 11.67 (2 881

1Antalet elever or 1 0014 ak, 4 005 for s( och 2 59t) for 1) (1 NIAutainnda antalct iUpraktivio lager hko tned Aamiltga A,pm gen,ungick pret et

214-1provet ingdr k...d 1993 do phiv tiankild Ion tn t tZrupp, to t7ic 4,0,4pd Jr too upp.of term.; or 6.36potng Otanflardamvtk 1 SS)



Det blir ett nagot Overraskande utfall av jamforelsen. Bara sarskild kurs

uppvisar den forvantade hojningen och denna ar dessutom mindre an vad

man kanske skulle ha vantat sig med tanke pA att proven nu görs for andra

&Igen och an elevema gar i en hogre Arskurs. De &riga tva ligger

faktiskt pa oforandrad niva frAn foregaende lasar, vilket definitivt inte ar

vad man ska vänta sig. Av detta kan man bara dra slutsatsen att NU-

prestationerna faktiskt ar svaga i fOrhallande till de resultat sorn upp-
nAddes i Arskurs 8 pa samma prov och av i princip samma elever. Vi far

sOka en fOrklaring igen och den här &Igen At det negativa hallet. Vi

behOver inte gA

En systematisk genomgang av elev- och lararenkaterna visar att det finns

en visst missnoje med att delar ur standardproven Ateranvands i den

nationella utvarderingen. En del Ware menar att detta leder till att

eleverna tappar lusten att gOra sitt basta.1 Det finns ocksA andra om-

standigheter som kanske kan ha resulterat i sviktande motivation, framst

de att NU-verksamheten totalt sett innebar manga prov och enkater fOr

eleverna att besvara och att provresultaten inte har nagon betydelse ur

betygssynpunkt. Flera larare pApekar dessa saker.2

Vid tolkningen av provresultaten maste vi saledes ta med i berakningen att

eleverna inte alltid varit motiverade till att gOra sin allra basta. Specie lit

ealler detta ak-eleverna, vilket bade enkätsvar och provresultat ger en

antydan om (jfr t.ex. resultaten i Tabell 10).

V i far alltsA konstatera, efter en ganska grundlig analys av vArt samlade

material, att det finns skal att vara forsiktig vid tolkningen av resultaten

pa de standardprovsdelar som utgOr de tva fOrsta delproven i NU. De fir

pdverkade av faktorer av oOnskat slag och lar inte kunna anvandas f6r

nagra särskilt lingtglende slutsatser om vad clever i Arskurs 9 kan (dvs

fOrstar av hord och last engelska). Samtidigt kan man rakna med att de

positiva och negativa effekter vi pekat pa delvis tar ut varandra, sa vi bOr

trots allt kunna uttala oss om fardighetsnivan i mera allmanna ordalag.

lExempel p0 kommentarer i Idrarenkater: "Vatfor standardproven frdn dttan? Resultat -

oengagerade elever som mit anstrangde sig Over hovan." "Eftersomeleverna hatic sett

delar ...forma Oret, kandes materialet inte stimukrande fOr dem i vissa moment och jag

har noterat (yid jamforelse med andra prow) au de ej giort sitt &Tata ..."

2Exempek "Proven Or manga och eftersom eleverna haft liknande prov i andra drnnen bhr

de triitta och gOr inte sitt beau:. Flera av eleverna anser att det inte Or ndgon ide au

anstriinga sig eftersom dessa prov inre har ntlgot att gOra med betygen ..." "Det var sydrt

att JO eleverna an ta det helap0 allvar. De tycks ha gjort seimre ifrdn sig On vad de skulk ha

gjort annars. NU horde fdtt riiknas som yttertigare ett standardprov." "Tyvdrr tog

cleverna fasta p0 upplysningen att proven late Or betygsgrundande. Net klart au de

skit-vat mcd uppgifterna p.g.a &tut. Vi Ongrar att vi namnde detta."

84



Bland annat kan vi nog saga att majoriteten av eleverna inte har nAgra
problem med att forsta relativt autentiskt tal av den typ sorn ingAr i

Traffic Call, dvs sAdant som bestar av meddelanden Over radio (narmare
bestämt, i vart fail, i form av rapportering orn vaderfdrhAllanden och
trafiksvArigheter). De fiesta missade bara 2-3 av de 9 uppgifterna och den
största gruppen, sk-eleverna, lAg redan i Arskurs 8 bra till pA delprovet.
OcksA engelska texter av tidningsnotistyp (dock fOrenklade) tycks man
man pa det hela taget fOrsta utan svarigheter, vilket lasforstAelseprovet
Find the Right Story antyder. PA de totalt 14 uppgiftema har det stora
flertalet av eleverna over 10 ratt. BAda delproven mater färdigheter som
dr av stort praktiskt värde fOr de fiesta i ett alltme: internationaliserat och
mediastyrt samhalle. Det ar tillfredsställande att kuana notera att eleverna
i Arskurs 9 dokumenterar en pAtaglig, om an inte exakt definierad, kom-
petens pA de har omrAdena.

Men det finns ocksA en liten grupp clever som klarar av uppgifterna dAligt
eller inte alls. Har man, exempclvis, farre an halften ran pa Traffic Call,
sA lar det visa att man inte fOrstatt mycket av dct man hOrt och detta galler
dA fOr grovt sett var femte till var sjatte elev. Spannvidden mellan de duk-
tigaste och de svagaste eleverna dr mycket stor, sA aven om man finner att
kunskaperna är goda hos de fiesta sA far man inte glOrnma bort att dct
fortfarande finns en del som inte uppnatt en tillfredsstallande nivA.

FOr ytterligare information om de svagaste elevernas prestationer pA
delproven Traffic Call och Find the Right Story, se avsniu 9.

8.1.2 Resultat per undervisningsgrupper

I det har sammanhanget kan ocksA pApekas att skillnaderna mellan
grupper är stora. Det har tyvarr inte funnits mojligheter att studera
denna mellangruppsvariation narmare i den här forsta analysomgangen,
men mera preliminar berakning har gjorts. For att rcsultaten ska bli
realistiska ingar i jamfOrelsen enbart grupper av en viss minsta storlck,
narnligen for allman kurs grupper orn 5 clever eller flcr och for särskild
kurs grupper om 10 clever eller fler. (De relativt fAtaliga icke alternativ-
kursuppdelade grupperna dr inte mcdtagna i den har analysen.)

Resultatet av berakningen av variationcn i gruppmedelvardena Aterges i
Tabell 11:
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Tabell 11
Resultat for undervisningsgrupper pa delproven Traffic Call och Find

the Right Story: Per allmän kurs, sfirskild kurs och sammanlagt

Prov

Allmän kurs Siirskild kurs
,

Ak + Sk

Antal Medel- Stand.
grupper varde avvik.

Amal Medel- Stand.
gnipper varde avvik.

Antal Medel- Stand.
grupper varde avvik.

Traffic Call

Find ...Story

188 4.45 0.95

183 9.37 1.63

346 7.19 0.55

345 12.51 0.65

534 6.23 1.49

528 11.42 1.86

Medelvärdena fir nara nog helt desamma som de medelvärden vi fick nfir
vi utgick fran de individuella provresultaten (se Tabell 10), vilket ocksa ar
vad man ska vanta sig med tanke pa grunden fOr berakningen.
Spridningarna daremot dr av naturliga skdl mindre. (Vi utgar ju här fran
genomsnittliga gruppresultat.) De dr dock fortfarande stora sett i relation
till medelvfirdena.

Variationen dr betydligt stOrre mellan ak-grupper an mellan sk-grupper.
Detta speglar sakert en verklighet men beror ocksa till en del pa att det
finns en bestamd begransning av variationsmOjligheterna (s k restriction
of range) i resultaten for sk-gruppemas del. Proven är fear latta och det ar
fOr mAnga bade duktiga och nagot rnindre duktiga grupper som hamnar pa
samma hoga genomsnittliga poangtal.l

Avslutningsvis konstaterar vi Aterigen att skillnaderna i fardighetsnivaer
dr stora i Arskurs 9 och att detta inte bara galler mellan de enskilda
eleverna utan ocksa mellan olika undervisningsgrupper och inom sAval
allman som sdrskild kurs. Variationen tycks vara stOrst i Oman kurs. Au
ta reda pa vad det komrner sig att skillnaderna ar sa stora som de blir en
viktig uppgift i de fortsatta analyserna av NU-materialet.

8.1.3 De nykonstruerade uppgifterna

tillagg till material frail standardprovcn har ocksa delprov framtagna
inom projektet anvants. I dessa ska eleverna ge egenformulcrade svar till
skillnad frail vad fallet ar i de ovan redovisade uppgifterna. Svaren har
bedOmts pa en differentierad skala (i de fiesta fall 0-3 poang). Bedtim-
ningen har gjorts av personer med sarskilda kvalifikationer i spinet,

IBetraffande provens sydrighctsgrad. janlfeir diskusstonen i avcnitt 1 I



vilket ar nodvandigt pa grund av den stora mangfald av svarsvarianter
som Adana Oppna fragor alltid resulterar i.

Tva delprov ingar i Elevhäfte 2. Det ena ar horforstaelseprovet Long
Black Train, som bestar av cn inspelad sang sotn det stalls 8 innehalls-
fragor pa, det andra ar lasforstaelseprovet Pete and Karim, som innehaller
en text med 11 innehallsfragor.

Totalt har omkring 9 500 clever deltagit i vartdera provet. Pa grand av
att uppgifterna i bath besvaras "med egna ore blev bade registreringen
(pA dator for analys med ett sarskilt program) och rattningen av det stora
materialet mycket betungande och det har tyvarr inte varit mojligt att
bearbeta och bcdOma samtliga elevers svar inom den tid och med de
resurser som statt till forfogande, trots flera personers uppoffrande
insatser. Resultatredovisningen nedan grundar sig därfOr pa svaren fran
halften av eleverna, narmare bestamt de i skolorna 1-26 och 50-71.
Svaren fran eleverna i skolorna 27-49 och 72-101 är registrerade och till
stora delar ocksa bedornda, men en hel del arbete Aterstar fortfarande
innan ocksa de kan tas in i en slutlig berakning av provresultaten.

Det finns ingen anledning att tro att de clever vars resultat vi annu inte
kan redovisa ("bortfallet") skulle skilja sig fardighetsmassigt frail de
clever vars svar vi har bearbetat, men fOr forrnens skull gOr vi en
kontroll. Vi jamfOr de tva gruppemas hostterminsbetyg och resultaten pa
de tre fOrsta proven. Utfallet sammanfattas i Tabell 12.

Tabell 12
Betyg och vissa provresultat fOr clever med resp utan

bedomning pa delproven Long Black Train och Pete and Karim

BedOmda Ej bedOmda
Medelv. Stand.avvik. Maid Stand.avvik

Betyg ht ak 9 3.21 0.86 3.18 0.82
Traffic Call (hf) 6.51 2.14 6.40 2.14
Find the Right Swry (If) 11.70 2.87 11.65 2.86
Win a Dream (uppsats) 3.75 1.15 3.72 1.14

De tva grupperna ligger lika i de fyra variablerna. Ingen av de mycket
sma medelvärdesskillnaderna ar statistiskt signifikant. Vi kan darfor
betrakta den bedOmda gruppen sorn helt likvardig med den stora gruppen
om bortat 10 MO elevema i det totala urvalet.
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Long Black Train

PA horforstAelseprovet Long Black Train blev fordelningen av elever per
poangsumma den som framgAr av Figur 11. Varje svar har i det här fallet
Asatts 0 eller 1 poang.
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Figur 11
Resultat pA delprovet Long Black Train (hOrftirstlelse):

Samtliga clever (n= 4 538)1

Provet ligger bra till i frAga om allman svArighetsgrad och vi har inga
direkta hopningar av resultat i botten och toppen som skulle antyda an
provet inte fungerar ocksA for de svagaste och de duktigaste. Reliabiliteten
Ar 0.72, vilket inte är Mgt men relativt bra for den typ av uppgift det Ar
frAga om (med egenproducerac?, svar).

Vi gOr ocksA en analys som grundar sig pA en noggrannare bedomning av
varje svar. Eftersom eleverna svarar med egna ord och ofta med hela
meningar fAr vi alla tänkbara overgangsformer fran det ur innehAlls-
synpunkt basta tankbara svaret, uttryckt pA helt felfritt sprAk, till det totalt
misslyckade svaret. Av det som eleverna skriver kan man alltsA utlasa
betydligt mer an ett antingen eller i frAga om fOrstAelsen. En stor del av
svaren vittnar om partiell men inte fullstAndig forstAelse och dessutom kan
man ganska tydligt sarskilja olika nivAer av formAga att kommunicera
fOrstAelsen. Provet Ar alltsa av den karaktdren att det hailer fOr en
differentierad bedOmning av de enskilda uppgifterna och vi valde att Ora
en sAdan pA en skala omfattande 0-3 poang per uppgift. 1 bedomningen
har avdrag gjorts bAde for innehAllslig ofullstAndighet och ftir sAdana
brister i det skrivna som pAverkar begripligheten.

Resultatet av den har analysen framgAr av Figur 12.

1Meetelvarik 4 73, standardartiAelse 1 90. rcliahiliter 0 72
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Figur 12
Resultat pA delprovet Long Black Train:
Differentierad bedomning (n= 4 538)1

Vi ser att provet med den har bedtimningen fungerar mycket bra ur
mätsynpunkt. Medelvardet ligger vid mitten av poangskalan och
spridningen ar sadan att man kan saga att matningen fungerar over hela
det aktuella fardighetsregistret. Andelen elever med 0 poäng (5% av
samtliga) är dock for stor. Den innefattar, forutom dem som inte klarat
nagot av det de fOrsOkt sig pa med, ett mindre antal elever som inte
lainnat nagra svar.

Med ett fiirstik till Oversattning av vad prestationema pA provet innebar i
fraga om konkret sprakfardighet kan man saga att de som har i

genomsnitt 1-2 poang per uppgift (grovt sett mellan 8 och 16 poang totalt)
har grundlaggande forstaelse med avseende pa den typ av sprakanvand-
ning som provet exemplifierar, dvs formedling av fakta och intryck
genoin en sAngtext. De har förstatt det viktigaste och kan i skrift pa

engelska kommunicera det de fOrstatt pa ett nagorlunda tydligt satt. (Man
kan samtidigt inte utcsluta an dct dessutom finns cn del som har
hOrforstaelsen men som inte har formaga att i skrift fOrmedla denna.
Provet mater bade "hora" och "skriva".) Over halften av eleverna tillhOr
den har kategorin.

De som ligger pa nivan däröver har deltaljerad fOrstaelse och visar detta
genom mer eller mindre felfria skriftliga formuleringar. Manga kan
dessutom tolka implicit innebord i det som framfors. (Ett par av fragoma
kraver sadan fOrmaga.) Dena kan man saga gaiter fOr ungefar en sjunde-
del av eleverna.

De som ligger Mom den lagsta tredjedelen av poangskalan fOrstAr bara en
mindre del av det avlyssnade och/eller bar problem med att i skritt

I1edeltarde11 i7. qamhirdattikehes42
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kommunicera det som uppfattats. Detta galler knappt en fjardedel av
samtliga elever.

Skillnaden mellan ak- och sk-elever ar stor. De förras genomsnittliga
poangsumma dr bara hälften sA stor som de senares (6,22 resp 12.55
poang). Det innebar en skillnad pa mer an en standardavvikelse. Aven om
det naturligivis finns manga individuella avvikelser frail det här monstret,
kan man alltsa konstatera att ak-elevema som grupp har mycket samre
hörförstaelse (och formaga att skriftligt förmedla forstaelsen) an sk-
eleverna. Att hörforstlelsen i ak ar mycket svagare framgick ocksa av
resultaten pa det fOrsta delprovet (Traffic Call).

Pete and Karim

Resultatet pa lasförstaelseprovet Pete and Karirn askadliggors i figurerna
13 (beclomning 0-1 poang per uppgift) och 14 (0-3 poang per uppgift))

Figur 13
Rest.; hat pa delprovet Pete and Karim (lasforstaelse):

Samtliga clever (n=4 538)2

riutningstekniska skid lick svaren pfrdga 5 delas upp ochhedornas i nd delar
sanunnntagdaantaki uppgifter är darfnr 12

2Afede/var1e 21. standarda%vae1se 3 4. req 0 87
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Figur 14
Resultat pa delprovct Pete and Karim (lasforstaelse):

Differentierad bedomning, samtliga clever (n=4 538)1

Det har delprovet är avsevart lattare an det forcgaende (horforstaelse-
prom). Med den grova bedomningen (ratt/fel, 0/1 poang per uppgift)
hamnar hälften av eleverna pa de tre hogsta poangsummorna. Med den
differentierade bedömningen (0-3 poang per uppgift) blir spridningen
storre ()eh informationsvärdet i resultaten ökar.

Med samma slag av tolkning bar sum den som gjordes ovan for Long
Black Train kan man saga att ungefar en tredjedel av eleverna liar en val
uttryckt och detaljerad förstaelse av textinnehallet (motsvarande den
oversta trcdjedelen av poiingskalan). Mera ungcfarlig ftirstaelse liar
knappt halften av clevenia (motsvarandc den mime tredjedelen av
skalan). Svag till mycket Mit; fiirstaelse liar Aterigen, som i det
foregaende provet, knappt en fjardedel av samtliga. Mojligtvis beror det
svaga resultatet hos en del pa oformaga att i skrili visa att man farstatt

Ocksa pa det bar delprovet är skillnaden stor mellan allman och saiskild
kurs (t.o.m. an större an pa det farm). Medelvardena är resp 9.19 och
22.40. Skillnaden motsvarar nästan en och en halv standardavvikelse.
Lasförstaelsen tycks alltsa vara relativt sett samre an lthrförstaelsen hos de
svagare eleverna. Sam papekades ovan dr det dock blandade fardigheter vi
rot- oss med i hada proven (horforstaelse och skrivformaga resp
lasforstaelse och skrivfarmaga) sa bar kan vi inte vara alltfor sakra om
förhallandet mellan /Or och las som isolerade fdrmagor.
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8.1.4 Delproven Dialogues, Beans och Letter

De prov som ingAr i Elevhdfte 3, dvs Dialogues, Beans och Letter, gays
till ett dclurval om drygt tusen clever ingdende i det stora urvalet. Av
tidsskäl har det inte varit mojligt att bearbeta och analysera resultaten
annat dri mera oversiktligt inf.& den hdr rapporteringen. Mera ingdende
analyser Ors dock efter hand.

1 berdkningarna nedan dr inte elever som laser enligt annan grupperings-
model] an ak/sk medtagna. (De utgor bara 4% av samtliga som deltar.)
Beroende pa komplexitet har de olika uppgifterna bedOmts med 01, 0-2
eller (i ett fall) 0-3 podng, i de tvd senare fallen med avdrag for bara
partiellt kommunicerad fOrstAelse (resp partiellt begripligt svar).

Resultat per allman och särskild kurs

1 figurerna 15, 16 och 17 sammanfattas utfallet pA de tre delproven i
allmän och sdrskild kurs var fOr sig.

Figur 15
Resultat pd delprovet Dialogues; Per allmän och sarskild kurs

(n= 268 resp 695)1

Figur 16
Rcsultat pA dclprovet Beans: Per allmän och särskild kurs

(n= 263 resp 695)2
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Figur 17
Resultat pa delprovet Letter: Per allman och sdrskild kurs

(n= 271 resp 697)1

Gcmcnsarnt for alla Ire proven ar, som i de tidigarc redovisade proven,
att clever i skskild kurs overlag ar klart battre an elever i allrnan kurs.
Samtidigt dr overlappningen avscvard, ocksa enligt tidigarc monster. En
stor andel ak-elever har hogre provresultat an de svagare sk-cleverna.

Svarighetsnivan i provuppgifterna dr bra, med undantag fOr Beans, som
ar fOr avancerat for allmän kurs. FOr manga far bara nagra fa poang och
ingen klarar alla uppgifterna.

Resultat per kiin

Figurerna 18, 19 och 20 askadliggin fordelningen av provresultaten fOr
pojkar och flickor.

40

10

20

10

Dialogues
(9p )

0
9-1-Pirl

1 2 1 4 5 6 8

0 Pojkar

aHickor

Poangsumma

Figur 18
Resultat pd delprovet Dialogues: Per pojkar och flickor

(n= 517 resp 510j2
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Figur 19
Resultat pa delprovet Beans: Per pojkar och flickor

(n= 518 resp 504)1

Figur 20
Resultat pa delprovet Letter: Per kOn

(n= 521 resp 511)2

Aven om det inte dr nagra större skillnader melian pojkars och flickors
resultat, kan man notera au tendensen dr till flickomas fOrdel. Sarski lt
gdoller detta delprovet Letter, dvs cloze-uppgiften (inskrivning av svar i
luckor), där den genomsnittliga skillnaden i pang mellan könen är
statistiskt signifikant (p.01). Skillnaderna är klart mindre inga alls, i
sjalva verket pa Beans och Dialogues, de tva som innefattar
hOrforstaelse.

Gernensamt for alla tre proven dr att de ska besvaras skriftligt med egna
ord, och detta dr en sorts fardighet som flickor brukar vara lite bättre pa
(se nedan, avsnitt 8.2.8).

Slutligen kan vi konstatera att pojkama genomgaende har strirre spridning
i sina resultat. Skillnaderna mellan de bättre och de svagare eleverna är
alltsa storm bland pojkarna an bland flickoma.

iMe1e1varden Ii ctanetardaviArhcr dr S 75 fch 3 ?O rep 8 S7 ..ch 3 21 (1- 561
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8.2 Formiga att skriva engelska

8.2.1 Al Imant om analysen av den skriftliga fardigheten

I det treije delprovet, uppsatsuppgiften Win a Dream (Bilaga 7), provas
elevernas formaga att skriva fritt. Ocksa den liar delen, liksom de tva
forsta delproven, at tagen frail en standardprov, men ett som gays as
1990 (i sarskild kurs) och därför har det inte. till skillnad frail de tva
forsta, heron nagra ay de clever som ingar i var undersokning inom NU.

Här har vi ganska stora rnojligheter an dra generella slutsatser om
fardighetsniyaema, beroende dels pa an provet dr nyn, dels pa an clever-
na far visa sin formaga att formulera nagot eget och sammanhangande pa
spraket. Genom an det blir mera omfang pa det som produceras kan
dessutom analysen goras rnera mangsidig och innehállsrik. Dessutom finns
mojligheten an jamfora resultaten har med de resultat sorn eleverna i

arskurs 8 (inte NU-eleverna) uppnadde nth- uppgiften ingick i standard-
provet 1990. Ildrav kan man fa intressanta aspekter pa ftirdighetsutveek-
lingen frail det ena Ilisaret till del andra.

Av dessa skal lagger yi sarskild vikt yid utvärderingen av prestationerna
pa just det har delprovet. Tre stirskilda arbeten med separata redovisning-
ar utftirs. En ar den overgripande och mera allnthnna analysen i den liar
rapporten. liar betraktar vi delprovet i det stOrre sammanhanget, skar-
skadar hedomningarna, ser pa huvudresultaten tinnehallet, kommunika-
tionen), jämfor resultaten i ak/sk och mellan pojkar och flickor samt
redovisar ocksa nagra observationer om formalia (uppsatsernas langd.
stavningen och grammatiken).

I en annat arbete, som utfors av June Mihander, ges en mera detaljerad
redovisning ay uppsatsuppgiften med sarskild inriktning pa innehallet.
Vad sdger eleverna i sina fingerade brev? Klarar de av an presentera sig
sjdlva, an argumentera osv? Vilken fOnnaga bar de att organisera inne-
ballet? liur väl lyckas de a fram det de vill ha sagt? Vad karakteriserar
tiverhuvud taget deras kommunikativa formaga? Vilka ar konsekvenserna
for arbetet i klassrummet, och for eventuellt lokalt utvecklingsarbete, av
de resultat som kommer fram? Detta dr den typ av fragor som det siiks
svar pa i den hdr delen ay projektet.

Slutligcn gor vi en ambitios satsning pa att undersaa NU-uppsatserna i
rent sprakligt avseende. Det är ett arbete av nagot mera langsiktigt slag
som enligt planerna skit leda fram ull en vetenskaphg avhandling pa
engelska forfattad av Pia Kohlmyr. l'or fOrsta gangen Ors har en grund
lig kartlaggning, pa basis av ett m}cket oinfattande nub riksgiltigt under--
lag, av svenska elevers heharskning av det engelska sprakets tonuer nar
de lanmat den obligatonska skolan utter ti regelt yes ars under\ isning
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sprilket. I fOrsta hand ar det den grammatiska kompetensen som studeras.
Andra mojliga undersokningsomraden ar beharskningen av orden och
fraserna, formagan att hantera olika stilistiska uuryck, utnyttjandet av
sprakets variationsmojligheter m.m.

8.2.2 Uppgiften

Den uppgift som ges i det har delprovet gar ut pa att under rubriken "Win
a Dream!" skriva ett brev i vilket man presenterar sig sjalv och förklarar
for en tänkt tavlingsjury varfor man yore lamplig att bli utvald till att fa
en veckas fri vistelse i Storbritannien. Det anges att brevet ska omfatta
mellan 150 och 250 ord.

Bedomningarna genomfordes av ämneslararna pa skolorna. I nagra fall
gjordes de dock av projektpersonal. Underlaget bestod av en kortfattad
allman anvisning om bedomningen, en beskrivande nivaskala och konkreta
exempel pa prestationer pa olika nivaer.

Anvisningen var utformad pa följande satt:

"Det ar har viktigt att eleverna vill och vagar producera sig pa
engelska. Det ar ocksa viktigt att eleven kan producera en text som
hanger ihop och där eleven pa ett logiskt satt kan binda ihop
meningar och olika delar av texten sa att dispositionen är klar cch
tydlig och budskapet gar fram. Vidare laggs vikt vid om ordforradet
ar stort och varierat eller begrdnsat och cnkelt. Sprakliga brister
(grammatik och stavning) paverkar vanligtvis forstaelsen men bor
tonas ner i den totala bedomningen. Nagot som bor premicras är om
eleven kan hitta ett personligt sau att uttrycka sig som aven tar
hansyn till vad som dr lampligt i uppgiften."

Bedomningen ar vad man brukar kalla kritericrelaterad. I det har fallet
innebar detta att uppsatsen beclOms genom att placeras pa en av sex
konkret definierade fardighetsnivaer (AF). Dessa beskrivs pa foljande
saw



Nivd A
Producerar enstaka ord. Stora sprakliga brister och mänga svcnska
ord gor innehallet obegripligt.

Nivd B
Producerar enkla meningar men med mycket torftigt innehall.
Oklar disposition. Mycket begransat ordforrad, brister i sprâkct
(grammatik och stavning) och en del svenska ord gOr innehallct
mycket svart att första.

Nivd C
Gor en grov disposition av innehallet, kan bcskriva och framfora
önskemal. Har vissa sprdkliga brister och anvander enstaka svenska
ord vilket gOr att innehallet ibland kan vara svart att fOrsta. Har en
visst flyt.

Nivel D
Producerar en text där det ar en relativt tydlig disposition av
innchallet. Kan argumentera. Har vissa sprakliga brister och har ett
begransat ordforrad men detta snit- ej nämnvärt fOrstaelsen.

Nivd
Gor en klar disposition av innehallet. FOr en allsidig argu-
mentation. Visar viss sprakhg bredd och variation, gott ordfiirrad
och i de flcsta fall huvudsakligen korrekt sprakanvandning.

Nivd F
Innehallet, dispositionen av uppgiftcn och spraket, visar pa en
mycket hog fardighct. liar eu stort och varicrat ordforrad och cn
personlig stillton som passar val till innehallet i uppgiftcn.

Dct gar ants& ut pa an bedOma kommunikationsformagan ("Ar innehället
begripligt?"), formai:an att organiscra framstallningcn och att argumen-
tera, samt formagan att hanti a spraket. Innehället i uppsatserna far
huvudviktcn.

De konkreta exemplen vat alla tagna Win de onlinarie utprOvningarna to.
standardprovet i Aiskurs 8, sarskild kurs. I materialet fanns inget exempel
som kundc illustrera den allra lagsta lardighetcnivan



8.2.3 Undersokning av bortfallet

Totalt foreligger uppsatsresultat frAn 92% (n=8 971) av eleverna i den
grupp som besvarade enkäten (som ligger forst i samma provhdfte). Vi
har alltsA ett bortfall i det hat avseendet pA 8%. Vi borjar med att
undersöka om denna bortfallsgrupp avviker i vasen'ga avseenden frAn
den grupp som har uppsatsresultat. Vi sammanfattar utfallet av jam-
forelsen i Tabell 13.

Tabell 13
Jamforelse mellan de elevgrupper som deltagit resp inte

deltagit i uppsatsprovet (n= 8 971 resp 768)

Deltagit Ej deltagit

Andelar pojkargliekor (%) 49.4 / 50.6 52.9 / 47.1
Andelar ak/sk-clever (%) 27 / 71 45 / 54
Betyg, ht &lc 9 3.20 3.01
Traffic Call, medelpoang (st.avvik.) 6.45 (2.14) 5.68 (2.50)
Find ... Story, medelpoang (st.avvik.) 11.78 (2.73) 10.22 (4.02)

Den grupp som inte gjort uppsatsdelen har en viss overrepresentation av
pojkar och av ak-elever. Vidare dr betygsnivAn lagre. Slutligen finner vi
att resultaten pA delproven Traffic Call och Find the Right Story skiljer
sig At i de tvA grupperna. Skillnadema, I genomsnitt 0.77 resp 1.56 podng,
dr statistiskt signifikanta (p<.01).

De tvA grupperna dr alltsA olika, men skillnaderna dr inte dramatiska. De
lar dad& inte allvarligt pAverka vAra mojligheter att dra slutsatser
utifrAn de resultat vi har i den stora gruppen om 8 971 elever. Vid den
slutgiltiga analysen av resultaten bar vi dock ha i Atanke att en liten,
relativt svag grupp av elever inte ingAr i underlaget.

8.2.4 Provning av pAlitligheten i bedomningarna (reliabilitets-
undersokning)

Eftersom bedomningen av fri produktion alltid dr svAr och ibland kan bli
nAgot subjektiv, har vi gjort en sdrskild undersokning av säkerheten i
resultaten (dvs i ldrarnas nivAbedomningar) pA det här delprovet. Fragan
dr om bedomningarna dr sA enhetligt gjorda att de kan ligga till grund far
generella slutsatser om skrivformAgan.

Undersokningen gick sA till att ett litet slumpmassigt urval av uppsatser,
44 stycken. togs fram for ytterligare bedomning av tre erfarna
engelskldrare (tvA med huvudsaklig erfarenhet av gymnasieundervisning
och en sorn ocks arbetar inom grundskolldrarutbildningen). Vi fick
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darmed sammanlagt 180 bedOmningar att undersoka. De tre nya externa
bedtimarna hade i princip samma information orn projektet och provet
som klasslarama, dock att tva av dem ar medarbetare i projektct och
därftir är mera fortrogna med materialet och tankegangarna bakom det.
Ingen av de tre kande till lärarnas bedomningar nar de själva, helt
oberoende av varandra, bedOmde uppsatserna.

Syftet var, som antytts, att fOrstika faststalla i hur hog grad olika be-
&mare kommer fram till samma resultat vid bedOmningen av samma
prestationer (uppsatser). 1 det stora undersokningsmaterialet har vi ju bara
en bedomning per uppsats och de sammanlagt bortat 9 000 bedomningama
har levererats av sammantaget drygt 500 olika larare. FOr urvalet far vi i
och med undersOkningen fyra bedomningar per uppsats. Med tillgang till
dessa ska vi fOrstika ta reda pa om !drama i allmanhet har haft mtijlighet
att Ora sakra bedOmningar med hjalp av just den här aktuella nivaskalan
och de anvisningar och exempel som hOr till. Det bOr for tivrigt tydligt
framhallas att van syfte med den här s.k. reliabilitetsstudien inte ar att ta
reda pa om larama "rattar rätt". Dci ar palitligheten i hela bedtimnings-
proceduren som testas.

Kontroll av det slumpmassiga urvalet visar att det kan betraktas som
representativt for totalgruppen. Ocksa i fraga om den variabel som vi nu
granskar, ämneslararnas bedOmning av uppsatsdelen i NU-provet, ligger
medelvärden och standardavvikelser lika.1

De tre externa beddmarna (B. C och D) tenderar att vara lite mer
Aterhallsamma i sin bedomning an clevemas Ware som grupp betraktade
(A). Medelvardet for B, C och D ar 3.34, fOr A 3.77, vilket gOr en
differens pa nastan ett halvt stcg i nivaskalan. Dena ar for tivrigt en
ganska vanlig tendens i undersokningar av (let här slaget. Externa
bedomare ar ofta strangare an beclOrnare pa faltet. Det kan finnas
anledning an ta hansyn till detta nar vi varderar de samlade resultaten pa
delprovet.

Internt mellan vara tre nya bedOmare fdreligger ocksa en viss skillnad,
som label! 14 visar.

11)e ärJ,ir totalgruppen 3 74 rev 1 I. ch Jr urvalet 3 77 rev 1.18. Jag har i dessa
herakningar rransformerw bakimruntzarna I ar till numenska varden n)
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Tabell 14
Fyra personers bedomningar av 44 gemensamma uppsatser

Bedötnare Antal uppsatser Medelvirde Standard-
avvikelse

A (klasslär.) 44 3.77 1.18

B (extern) 44 3.23 1.08

C (extern) 44 3.16 1.06

D (extern) 44 3.66 1.06

De tvA av de externa bedomama som skiljer sig mest At (C och D) avviker
fran varandra med i genomsnitt ett halvt nivAsteg. Det Ar ganska mycket.
Annu lite stone ar skillnaden mellan den lägsta extema bedomningen och
lararbedomningen. Indikationen är sAledes att kriterieskalan inte är en
alldeles fast grund att stA pA vid utvarderingen av den skriftliga produk-
tionen. Man kan A andra sidan heller inte vanta sig att ett bedomnings-
instrument som mAste utformas sA enkelt och latthanterligt som fallet varit
har ska kunna ge exakta mAtresultat.i

Vi korrelerar ocksA de externa bedomarnas resultat med varandra liksom
med klasslArarnas beclOmning och fAr det resultat som sammanfattas i
Tabell 15.

Tabeli 15
Samband mellan olika bedtimares bedomningar av

samma uppsatser (n = 44)

Bedomare
A

A 1.00 .70 .65 .76
1.00 .79 .79

1.00 .82
1.00

Samstammigheten är nAgorlunda god (men lAngt ifrAn perfekt, forstAs).
Klasslararnas bedomningar korrelerar ca 0.70 med var och en av de tre
övrigas. For att illustrera vad ett sAdant mAtt innebär i praktiken kan vi
nämna att det svarar mot det fOrhAllandet att tvA av vAra 1arare i sin

Dessa erfarenheter Or intressanta ocksd med tanke pd den aktuella diskussionen om
betygen. Au seuta betyg efter absoluta kriterier, med en hog grad av pdlitlighet, kan
vara svdrare On man forestaller .sig och stedler i alla handelser stora krav pd de defirdtioner
man opererar med.
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bedomning kom fram till resultat som var lika eller skiljde sig fran
varandra med hogst 1 nivAsteg i 41 av de 44 fallen och med hOgst tva steg
i de resterande 3.

Vad vi for ovrigt ocksa kan se ar att interkorrelationen mellan de tre
extrabedOrnarna (B, C och D) ar hOgre an korrelationen mellan nagon-
dera av extrabedernarna och bedOmare A (klasslararna). De fOrras
bedomningar ar alltsa mer konsekventa (reliabla) an de senares. Om vi
gOr tankeexperimentet att nagon av "de tre" sattes att bedOrna om samtliga
de nara 9 000 uppsatserna (och vederborande inte bleve galen pa kuppen),
skulle vi fa fram ett nytt resultat pa delprovet som sannolikt skulle vara
nagot palitligare an det klasslararresultat som vi nu har att hAlla oss till.

Av den har oversiktliga analysen kan man dra slutsatsen att amneslararnas
(och i fOrekommande fall andra anlitade bedomares) nivabestamningar av
uppsatserna visserligen dr nagot osakra men anda tillrackligt enhetligt
gjorda for att vi ska kunna tolka resultaten pa ett meningsfullt sätt. Vi tar
fasta pa den kollektivt gjorda fordelningen av de c 9 000 uppsatserna Over
de sex definierade nivaerna och beskriver utifran denna Ak 9-elevernas
allmanna formaga att skriva engelska.

8.2.5 Allmän skrivformaga

Vi gar alltsa Over till att redovisa resultaten av amneslararnas bedomning
av de nastan 9 000 uppsatsernas innehall. Vi bOrjar med att illustrera
fordelningen totalt Over de sex färdighetsnivaerna (Figur 21).

o NivA F

NivA

1331 Niva. D

NivA C

DI NivA B

Niva A

A'
MEE ESENSEN

6.1

OMMHOMM
1 .5

0.1

14 in a Dream

4 2

Andel clever i % av samlliga (N=8 971)

Figur 21

Resultatet pa uppsatsprovet Win a Dream:
Procentuell fordelning over cardighetsnivAer, samtliga clever



Majoriteten av uppsatserna (ca 80%) placeras pa nivAerna CE, med
Overvikt fOr den mellanliggande nivdn, D. Resten Mrs framst till nil/A B,
viss man ocksA till den hOgsta (F) och den ldgsta nivAn (A). He la registret
utnyttjas och kurvformen tyder pA att skalan differentierar och att vi fAr
ut ganska bra information.

Orn vi fOrsOker omtolka den här fOrsta resultatbilden till den typ av kri-
terier som anvands vid bedOmningen (dvs den typ som ingAr i nivAskalan),
kan vi preliminärt saga att de flesta elevema visar formAga att "Ora en
disposition av innehAllet", de kan "beskriva, framfOra OnskemAl och
argumentera". Argumenteringen dr dock ofta bristfallig och saknas inte
sällan. SprAket dr av varierande kvalitet frAn "delvis bristfalligt", vilket
gor att "innehAllet itland kan vara svArt att forstA", till, som bäst, "i
huvudsak korrekt sprAk och gott ordfOrrAd".

DärutOver finns det en liten grupp omfattande ca 5% av samtliga som har
"mycket hog fdrdighet" vilken kommer till uttryck genom sAvd1
innehAllet, dispositionen som sprAket. OrdfOrrAdet dr "stort och varierat"
och de har "en personlig stil/ton som passar väl till innehAllet i uppgiften".

Slutligen har vi en grupp elever (knappt 15% av samtliga) som skriver sA
dAligt att innehAllet är "mycket sviln att fOrstA" eller "obegripligt". De
producerar bara "enstaka ord" eller "enkla meningar med mycket torftigt
innehAll". OrdfOrrAdet dr "mycket begransat" och de mAste ibland an-
vanda svenska ord.

En Oversiktlig genomgang av ldrarbedomningarna visar att man inte alltid
rättat sig efter kriterierna i skalan. Det fOrekommer t ex att uppsatser pA
hog sprAklig nivA beclOmts med F även om att instruktionerna till upp-
giften inte fOljts.

I en noggrann utvardering av utfallet pA delprovet bOr vi justera for det
faktum att bortfallet dr nAgot snett (jamfor avsnitt 8.2.3). Som vi kunde
konstatera dr de elever som inte skrivit nAgon uppsats lite svagare an
&riga och dad& fAr man räkna med att vi hade fAtt ett nAgot lagre
resultat om precis alla hade deltagit. Men vi kunde ocksA slA fast att den
nedjustering som det kan vara frAga om dr relativt obetydlig. Till detta
kommer dock den tendens till skillnad mellan de tre oberoende
experimentella bedOmarna A ena sidan och elevemas egna lärare A den
andra som vi noterade i reliabilitetsundersokningen (se ovan, avsnitt
8.2.4). Klasslärarna var pA dct hela taget nAgot genertisare i sin
bedOmning. VAr skattning av den sammanlagda effekten av dessa tvA
pAverkansfaktorerna (snett bortfall och generos beclOmning) dr att
uppsatsresultaten har en genomsnittlig forskjutning uppAt med en halvt
nivAsteg i fOrhAllande till de "sanna" viirdena. I praktiken medfOr dock

102

1 1



den har ornstandigheten inte nagon drastisk forandring av den allmänna
bild som vi har gett av skrivfardigheten.

Korrelationen mellan uppsatsresultaten och andra provresultat ar som
framgar av Tabell 16 ganska lag.'

Tabell 16
Samband mellan resultaten pa uppsatsprovet Win a Dream och

delproven Traffic Call, Find the Right Story och Kate (det
muntliga provet) samt hostterminsbetyget i ak 9
-

A

A Win a Dream 1.00 .53 .50 .56 .59
B Traffic Call 1.00 .59 .59 .43
C Find the Right Story 1.00 .49 .40
D Kate 1.00 .45
E Betyg hi dk 9 (1991) 1.00

Av de tre ovriga delproven stammer uppsatsprovet bast överens med den
muntliga uppgiften, vilket pa ett sätt är logiskt (jfr dock fotnoten
betraffande variationsmojligheten). De provar bada fri uttrycksformaga
till skillnad fran de övriga tva. Annu lite battre overensstammelse har
uppsatsprovet med betygen, vilket kan vara ett tecken pa att dessa faststalls
mera pa grundval av skriftliga an muntliga prestationcr. Samtidigt ar det
sa att lärarna i sina -nkatsvar anger att de betraktar formagan att tala
spraket som klart viktigare an formagan att skriva det, sa vara under-
sokningsdata ar inte entydiga pa den bar punkten (jfr avsnitt 5.4). 1 vilken
grad detta beror pa bristande tillforlitlighet i de muntliga resultaten resp.
enkatsvaren ar svart att avgora.

For att ytterligare konkretisera resultaten av delprovet Win a Dream
Aterger vi i Bilaga 7 avskrifter av uppsatser som ar typiska fOr var och en
av de sex fardighetsnivaema. Fem av de sex exemplen ar sadana sorn fatt

1Att samhanden inte ãr starkare mellan de fvra delproven är inte d konstigt. Proven miner
olika fardigheter (skriva, hara, leisa och tala) och olika elever har ofta olika fardighm
profiler. Dessutom har resultaten i tvd av delproven (B och C) hegrdnsat variations
utrymme, som har pdpekats tidigare (avsnitt 8.1.1), och detta hegransar ocksd
hcterna till hag korrelation. Sluthgen finns fiirstds hat-, liksom I sd gou Sam alla Jardtg
lictsprov reliahiluershrtster och .cddana liar hkaledes en sankande effekt pd korrela
tiOflCfl



samma nivaplacering av alla fyra bedomarna oberoende av varandra
reliabilitetsundersokningen. Med viss reservation for att det alltid ar

vanskligt att plocka ut nagra enskilda exempel och lata dem representera
hundratals resp. tusentals andra pa givna nivaer, bor anda illustrationerna
i sin helhet kunna bidra till var konkretisering av de mal man nal- i

grundskolan i fraga om formagan an skriva engelska.

8.2.6 Resultat per allmän och sArskild kurs

De svaga eleverna gar fOretradesvis i allman kurs, medan de duktigare
oftast tillhOr särskild kurs. Vi gOr separata analyser fOr de tva kursema
for att beskriva skillnaderna när det galler fOrmagan att skriva och Askad-
liggor resultaten i figurerna 22 och 23.

NivA F

NivA E

Ea NivA D

NivA C

[1]] NivA B

1111 NivA A

Win a Dream

gessans.
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Andel clever i % per nivd, allman kurs (N=2 222)

Figur 22

Resultat pa uppsatsprovet Win a Dream:
Procentuell fordelning Over fardighetsnivaer, allman kurs
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Figur 23
Resultat pa uppsatsprovet Win a Dream:

Procemuell fordelning Over fardighetsnivaer, sarskild kurs

Som framgar skiljer sig fordelningarna Atskilligt At. Ytterst fA elever i
allman kurs (bara 3%0) har en skrivfardighet som ligger pa niva F
("mycket hog fardighet med spraklig bredd och stort och varierat ord-
forrad"). Inte heller den 'last hogsta nivan, som innebär formaga att Ora
en klar disposition, att kunna argumentera, ha en viss spraklig bredd och
huvudsakligen korrekt sprakanvandning, nas av mer an ett fatal. PA de tva
hogsta nivAema ligger tillsammantaget farre an 3% av eleverna i allman
kurs mot nastan 34%, dvs var tredje, i sarskild kurs.

Om vi gar till andra andan av skalan ser vi att bilden ar ungefar den
omvanda. Mycket fA clever i särskild kurs (5%0) skriver sa lite och sa
bristfalligt att innehallet blir obegripligt. Det är heller inte manga sk-
clever som fOrs till den nast lagsta nivan, vilken innebär sprAk med sA
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stora bnster att innehallet ar svart att fOrsta. Ak-eleverna daremot
befinner sig i stor utstrackning pa de tva lagsta nivierna (sammanlagt
nastan 40% av samtliga).

Av figurerna framgir vidare att medelnivin i allman kurs ar C och i
sarskild kurs D. I genomsnitt skiljer sig saledes de tva t med ett nivasteg.
Omrakning till numeriska matt (AF = 1-6) ger medelvardet 2.8
(standardavvikelsen .96) i allman kurs och 4.1 (standardavvikelse 1.0) i
sarskild kurs. Skillnaden är alltsi noga raknat lite stOrre an ett steg pa
nivaskalan.1

avsnitt 9 (Svaga elever) ges en beskrivning av de elever som har de
svagaste resultaten pa det här delprovet (bl.a. hur de presterar pa andra
delprov och hur de bedOmer sig sjalva).

8.2.7 Resultat per undervisningsgrupper

En första Oversiktlig kartlaggning av variationen i undervisningsgruppers
genomsnittliga resultat har gjorts (jfr motsvarande fOr resp
lasforstaelseproven Traffic Call och Find the Right Story i avsnitt 8.1.2).
FOr att inte resultaten frail mycket sma grupper ska snedvrida
resultatbilden, utgar vi enbart fan grupper av en viss minsta storlek,
namligen for allman kurs grupper som har minst 5 elever och far sarskild
kurs grupper som har minst 10 elever. (Icke alternativkursuppdelade
grupper är inte med här.)

Tabell 17 sarnrnanfattar:

Tabell 17
Resuhat for undervisningsgrupper pa delprovet Win a Dream;

Per allman kurs, särskild kurs och sarnmanlagt

Prov

Al 1min kurs Sirskild kurs Ak + Sk

Antal Medd- Stand.
grupper varde avvik.

Antal Medel- Stand.
grupper varde avvik.

Antal Medel- Stand.
grupper varde avvik.

Win a Dream 174 2.76 0.47 341 4.07 0.43 515 3.63 0.76

11 vdr diskussion av skalan utgdr vi frdn au avstdrukn mellan nivderna ãr lika stora. Dct
kan man strängt tam inte gdra, men flir de praktiska syften vi har med den hdr redovis-
ningen dr antagandet &ay.
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Till skillnad frAn vad vi fann i frAga om delproven Traffic Call och Find
the Right Story är det ingen stor skillnad i graden av variation mellan
gruppmedelvdrdena inom de resp kurserna, även om värdena visar pd cn
lite stOrre spridning i allmän kurs.

Att vi nu fAr en lite annorlunda bild i frAga om variabiliteten beror sdkert
bl a pA att vi här inte har den begransande faktorn "for enkel uppgift",
dvs fOr sdrskild kurs (se kommentaren om "restriction of range" i avsnitt
8.1.1) och fOr den delen inte heller "for svAr uppgift", dvs fOr allmän
kurs.

Vi kan alltsA dra slutsatsen att pA den hiir uppgiften (att skriva ett brev) är
skillnaderna mellan undervisningsgrupper, dvs spridningen i gruppernas
genomsnittliga fardighetsnivAer, nAgot men inte mycket stOrre i allrnän
kurs dn i särskild kurs. Ddremot dr det fOrstas, sorn vi tidigare slagit fast,
en mycket stor skillnad i nivA generellt.

8.2.8 Resultat per k On

PA provuppgifter sorn kräver skriftlig produktion brukar man se vissa
skillnader mellan pojkars och flickors resultat. Flickor har en tendens att
klara sAdana uppgifter bdttre an pojkar (se t.ex. Malmberg, 1975;
Hultman och Westman, 1977; White, 1986 Isom rapporterar en brittisk
nationell utvarderingl; UHA-rapport 1992:3).

FOr att undersOka om sA dr fact ocksA i vArt material beräknar vi
fOrdelningen av bedomningarna for vartdcra kiinet flit- sig. Resultatet
AskAdliggors i figurerna 24 och 25.

o Niva F

NivA E

NivA D

Ea NivAC

111 NivA B
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Fordelning i
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111111111111111111111

Win a Dream

.3

% per nivd, samtliga pojkar (N= 4 404)

Figur 24
Resultat pA uppsatsprovet Win a Dream:

Pmcentuell fordelning Over frirdighetsnivAer, pojkar
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Figur 25
Resultat pa uppsatsprovet Win a Dream:

Procentuell fordelning Over fardighetsnivaer, fliskor

Bedomningen av flickornas uppsatser ligger som synes hogre. Pa den
hogsta nivan är andelen flickor mer an dubbelt sa stor som andelen
pojkar. PA nivaerna E och F tillsammans befinner sig sammanlagt 32% av
flickorna mot knappt 19% av pojkarna. Analogt med detta ar andelen
pojkar pa de lagsta nivaema dubbelt sa stor som andelen flickor.

For fullstandighetens skull tar vi ocksa fram rnedelvarden och standard-
avvikelser (med, som tidigare, omrakning av nivabedomningarna till
numerisk skala). Vi jämfOr dessutom dessa med motsvarande varden fOr

de tva tidigare standardprovsdelarna (Tabell 18).

Tabell 18
Resultat per Icon pa de tre delarna flirt standardproven

(horförstaelse, lasfOrstaelse och uppsats)

Delprov Pojkar Flickor

Antal Model- Stand.- Amal Model- Stand.-
varde avvik. vXrde avvik.

Traffic Call (ht) 4 607 6.50 2.12 4 682 6.40 2.16

Find the Right Story (If) 4 585 11.63 3.10 4 682 11.73 2.60

Win a Dream (uppsats) 4 404 3.48 1.15 4 555 3.98 1.09

Vi scr har till att bOrja med att den genomsnittliga skillnaden mellan
pojkar och flickor pa uppsatsen dr precis 0.5. dvs ett halvt steg pa

nivaskalan (och nastan en halv standardavvikelse). Daremot ar skillna-
dcrna ytterst ohetydliga pa de Iva andra proven. Dct skiljcr cit tiondels
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poang At vartdera hAllet. SlAr man ihop resultaten pa de tva hamnar man
d4rfOr pA alldeles samma surnmor, dvs 18.13 fOr bade pojkar och flickor.
Ingen skillnad alltsA pa hOr- ()eh lasdelama, men en signifikant sAdan
(p< .05) pA skrivdelen.

I den fOrsta utvarderingen av engelskan inom NU, i ak 5, prOvades ocksa
formAgan att skriva fritt (Balke 1990b). Ocksa i det fallet bestod
uppgiften i att skriva en brev (ett svarsbrev). Utfallet blev mycket likt det
som vi har fAtt i den har undersOkningen i Ak 9. Flickorna presterade
klart bAttre n pojkarna. Skillnaden motsvarade nastan en halv standard-
avvikelse, precis som här.

PA uppsatsdelen i standardproven i engelska brukar ocksa. flickorna Ora
battre ifrAn sig. PA en sjugradig skala med stegen 7 0 loved, 6 0-,
5 M+, 4 M [Medell, 3 M-, 2 U+ och 1 U (Under] dr skillnaden i
regel omkring ett halvt steg, dvs av samma storleksordning och med
samma riktning som i NU-materialet. Ar 1991, exempelvis, det Ar dA vAra
NU-elever gick i Arskurs Atta och deltog i den ordinarie provomgangen
(med annat uppsatsamne), var medelvärdet for pojkarna i sk 3.9 och for
flickorna 4,4. I ak, dar dock bara en tredjedel av eleverna deltog (mot
94% i sk), var medelvardena 3,4 resp 3,9.

Utfallet pa provuppgiften Win a Dream bekraftar sAledes belt mAnga
andra undersokningsresultat som visat pa att flickorna har en forsprang
nar det galler formAgan att skriva. Deras produktiva verbala fOrmAga är
battre An pojkarnas.1

8.2.9 Ordomang och grammatik

Uppsatsmaterialet utgOr ett utomordentligt gott underlag fOr en bade bred
och djup undersokning av elevernas beharskning av det engelska sprakets
former (orden, fraserna, grammatiken m m). Den sorts analys som kravs
nar det gller dessa saker ar dock ofta bade svar och tidsOdainle att
genomfora och vi har darfOr inte hunnit komma sA lAngt med den infOr
den här rapporteringen. Vissa piloturtdersOkningar har dock gjorts och
dessa ska vi redovisa nedan.

Uppsatsernas langd

I anvisningarna till uppgiften uppmanas eleverna att skriva me Ilan 150 och
250 ord. Detta är bara ett grovt riktmärke for omfanget och av upp-

iDarernot at det rac altOd sd au flickorna ocksel ndr beittre recultw an rhvkarna nar verbal
fartnriga mats ?wed fIcrvalsuppatcr. Sc t et. Broadfant (1993). Os( ar %an ( 1902 r. 13a11,e
(1990).
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satserna framgAr det att de angivna granserna inte har foljts alltför
noggrant. Skripta som är bade avsevärt langre och avsevArt kortare
fOrekommer.

Efte.,.som själva ldngden av det som produceras ocksA är en intressant
faktor nth- man utvärderar skrivformAgan, gor vi en berdkning av
uppsatsemas genomsnittliga omfAng. Vi drar en slumpmdssigt stickprov
om 200 uppsatser, rdknar det totala antalet ord i var och en av dessa och
beräknar medelvardet fOr alla 200. Genom att stickprovet dr slumpmdssigt
draget kan vi med stor sannolikhet utgA ifrAn att dess medelvärde ligger
nära medelvärdet fOr alla de totalt 8 971 elever som deltagit i provet.

Resultatet blir en genomsnitt pA 185 ord per uppsats. Variationen i ldngd
dr stor, frAn nAgra enstaka meningar (och ett och annat "sabotage") till
lAnga valformulerade bidrag pA flera hundra ord. De fiesta betydligt
fler an hälften ligger dock inom det angivna intervallet 150-250 ord.
Ak-elevernas uppsatserna dr betydligt kortare an sk-elevernas. Det
genomsnittliga antalet ord är ca 125 i ak och ca 200 i sk.

Som jamforelse kan namnas att den ungefarliga medelldngden pA uppsatser
vid det ordinarie provtillfallet, dvs i Ak Atta, enligt en rakning dr 175
ord.' Att uppsatserna dr lite ldngre i Ak nio dr fOrstas vantat. Samtidigt
torde detta visa att uppgiften inte har nonchalerats av eleverna. De har
antagligen presterat efter sin formAga i de fiesta fall, vilket gtir att vi kan
tillmata vAra undersOkningsresultat ganska stort varde. (Som tidigare har
pApekats dr dessutom uppsatsuppgiften, till skillnad frAn de tvA fOrsta
standardprovsdelarna, ny for eleverna, vilket gor att vi inte behOver
befara nAgon eventuell ovningseffekt.)

Grammatisk fardighet

Som ctt forsta steg i undersokningen av elevernas beharskning av
grammatiken gors en kartlaggning av vilka typer av fel som förekommer
och hur vanliga dessa ar.2 Arbetet dr av forberedande slag och kommer
enligt planema att utvidgas och fOrdjupas efter hand.

Som underlag for beskrivningen anvands ett mindre delurval om 97
uppsatser draget ur den stora gruppen enligt en slumpmassig princip.
Representativiteten i urvalet har kontrollerats, med fOljande resultat
(Tabell 19):

IBeraikningen har gjorts av Gudrun Erickson, corn dr provannarig för standardproven i
engelska.

2Karadggningen av de grammatiska felen har uy-firts av Pia Knhbrzyr son! forheredelce fi}r
planerat avhandlingsarbete i engelska
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Tabell 19
lamfärelse mellan clever i grarnmatikundersokning (n = 97)

och totalgruppen (n = 8 971)

Urvalsgrupp Totalgrupp

Betyg, ht ak 9 3.19 (0.86) 3.20
Traffic Call, mede1poartg (st.avvik.) 6.67 (2.01) 6.45 (2.14)
Find ... Story, medelpoAng (stavvi.k.) 11.77 (2.51) 11.78 (2.73)
Win a Dream, mede1nivi (stavvik.) 3.67 (1.13) 3.74 (1.15)

Ingen signifikant skillnad mellan grupperna foreligger. Den lilla grupp
som valts ut kan alltsã anses representera clever i alImanhet i arskurs nio.

Uppsatslangden ska enligt anvisningarna vara 150-250 ord. Antalet ord i
uppsatserna i urvalet ar i genomsnitt 184, vilket stammer mycket val med
skattningen ovan. Ocksa i det här avseendet är urvalet representativt.

Redovisningen av grammatikfelen ar ordklassbaserad, dvs felen kategori-
seras som substantivfel (inkl artikelfel), verbfel osv. Dessutom bildar ord-
fdljdsfel en kategori for sig.

Det ar annu fOr tidigt att Ora ens en preliminar bestamning av fordelning
av feltyper, vilka de ar mera exakt, vad som i fraga om grammatik-
beharskningen skiljer elever pa olika allmanna fardighetsniväer osv. (Vi
raknar med att kunna presentera de forsta mera genomarbetade analyserna
under det kommande verksamhetsaret.) Daremot kan vi exemplifiera
typer av fel som forekommer och nagot antyda hur vanliga de ar i van
lilla (men typiska) urval, det senare genom att bara ta exempel som ocksa
forekommer ganska ofta pa de tva hogsta bedomningsnivaerna (EF).1

De ordklasser inom vilka det fOrekommer flest fel ar substantiven, verben
och pronomina. Rikligt med fel hittar man ocksa inom ordklassen
prepositioner, men i de allra fiesta fallen ar det fraga om val av fel ord
(*interested of racing carsl *go on a tennis match), vilket snarare hOr
hemma pa lexikonomradet (ord- och fraskunskapen) an pa grammatik-
omradet. Felaktigt bruk av konjunktioner ar ocksa vanligt fOrekommande,
men de galler i regel den formella meningskonstruktionen. De far ofta
inleda meningar i stallet fOr att inleda bisatser eller samordna satser: *But
partly because I ...I *And how nice the peoples are./ *So if I win the trip
to Britain could I learn to speak a better english. Eftersom det inte rader

id exemplifieringarna markerar jag pd sedvanligt salt ogrammatisk konstruktion med
asterisk.
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nagon riktig enighet om vad som ska betraktas sorn ratt och fel pa den har
punkten, lamnar vi feltypen därhan tills vidare.

Problemen med substantiven Oiler framst numerus (felaktiga val av
singular- och pluralformer), bestamdhet (artikelbruk) och genitivkon-
struktioner: *I will take a lot of photo.l *I was to England and enjoyed it
very much ... especially the Englishmen.I *I would like to ... meet english
peoples in my own age.l *We have a very boring weather./ *We live in
Uppsala Swedens fourth city.I *I ... liked to go to Madonnas show.I *mv
grandfathers father

I fraga om verblaran Or man mest fel i val av tempus och i val av verb-
former Over huvud taget (t ex progressivformer): *In my spare time Im
going out with friends.I *i have for a very long time want to go to
Britain, Because of a festival that are going to bee there.I *. when the
sun shined last.I *I like listen to music. Kongruensfelen ar ganska
frekventa: *Football and tennis is my favorites./ *We goes on movies and
goes on discos. Sometimes we just sits and talk about ...I *I guess that is
what everybody write.; *... and i almost never has anything to do on mv
spare time.

Pa pronomensidan ar det fel i anvanclningen av itIthere och de personliga
och relativa formerna som är de mest franuradande: *I've read in the
newspaper that it is a show with Madonna in London ...I *I live in a small
town who's called X.

Feltyperna ovan fOrekommer i flenalet uppsatser, aven i sadana som ar
ganska bra flit- Ovrigt (dock i ganska ringa utstrackning i de allra basta, pa
niva F). Dessvärre ar felen inte utan betydelse, inte ens rent
kommunikativt. De sticker i Ogonen pa den som laser och kan spriket
haute, t.ex. en brevmottagare i England, de sail- kommunikationen och
kan ibland leda till missfOrstand. De far nog i manga fall, atminstone när
det Oiler de allmänt sett battre eleverna, betraktas som onddiga
"skOnhetsfel" som egentligen skulle kunna vara avhjalpta pa det hat
stadiet.

Bland elever som fatt nagon av de fyra lagre nivabedornningarna (AD)
dr den grammatiska osakerheten stor. Ocksa i fraga om elementara
moment som do-omskrivningen, enkel tempusanvändning (presens, irn-
perfekt), grundlaggande ordfOljd, central formlara m.m. Ors fcl i stor
utstrackning. Intrycket av dcn svaga formen forstarks av att handstilen
inte sallan as svarlast.

I det vidare arbetet med undersokningama av elevers formaga att kom-
municera skriftligt gor vi ocksa felanalyser fOr att fOrsoka förklara varfOr
felen uppstar. Undervisning, studiematerial och clevaktiviteter

1 1 1
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förstas av centralt intresse. Dessutom ser vi pa andra orsaker, bl.a.
fenomenet overgeneralisering, dvs tilldmpning av en spraklig regel
utanfor sitt egentliga anvandningsomrdde, som bruk av den progressiva
formen i fall dar enkel tempusform dr den riktiga, eller bruk av
presensandelse pa verbet i annat fall an vid tredje person singular: *I'm
living in a small village called X.I *I hates homeworks and tests ... .

En annan variationskalla som studeras och beskrivs ar transfereffekter,
framst modersmalets inverkan pa inlarningen av det frammande spraket,
t.ex. nar det galler narvaro/icke narvaro av bestamd och obestamd artikel
vid substantiv (här med ett exempel som utgor den insiktsfulla och
trOsterika fortsattningen pa det foregaende): *... hut the school is
important.

8.2.10 Stavning

I en sarskild delundersokning har jag forsokt att fa fram en matt pa
elevernas formaga att stava sa som den kan avlasas i vart uppsatsmaterial.
Undersokningen dr av ganska begransat omfang, men den ger trots det en
del intressant information.

I det har fOrsta steget var det mest angelaget att kartldgga elementara
fardigheter och jag valde darfdr att titta pa hur ord som anvands mycket
ofta stavas. Genom att granska just sadana vinner man ocksa den fOrdelen
att fa med elever pa praktiskt taget alla fardighetsnivaer (och far armed
mer generaliserbara resultat). Ingen som skriver kan ju undga att använda
det mest centrala ordfOrradet.

En ytterligare avgransning var naturligtvis nodvandig, bade vad galler
antalet uppsatser att ga igenom och antalet ord att undersOka, och den
gjordes enligt fOljande.

Forst togs ett slumpmassigt femtiondedelsurval av uppsatser fram, vilket
gay oss sammanlagt 180 att understika. Kontroll visade att de clever som
skrivit dessa uppsatser dr jiimställda med totalgruppen av elever i fraga
om betyg och provresultat (Tabell 20). Andelarna pojkar/flickor och
ak/sk-elever Overensstammer ocksa i stort. Vi kan alltsa betrakta de 180
som representativa for samtliga i den grupp ur vilken de drogs.
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Tabell 20
hirnförelse mellan clever i stavningsundersOkning (n = 180)

och totalgruppen (n = 8 971)

Urvalsgupp Tota1grupp

Betyg, ht Ak 9 3 22 3.20
Trajfic Call, rnedelpoang (st.avvik.) 6.58 (2.10) 6.45 (2.14)
Find ... Story, rnekle1poAng (st.avvik.) 11.79 (2.61) 11.78 (2.73)
Win a Dream, mede1nivA (st.avvik.) 3.77 (1.08) 3.74 (1.15)

1 de 180 uppsatserna kontrollerades stavningen av samtliga forekommande
ord enligt ett visst urval: 10 korta ord sorn tillhör sprAkets 100 vanligaste
enligt The Brown Corpus (Kucera och Francis, 1967) och som ocksA
ingAr i den lista over ord som fOr att ge podng när de forekommer i
uppgifter i centrala prov mAste vara riktigt stavade. Dessa dr de 10 forsta
i tabellen. Dessutom inkluderadcs nAgra lite ldngre ord som tillhOr
sprAkets 1 000 vanligaste (de fern sista i tabellen) och som man kan rdkna
mcd naturligen kommer till anvandning i den aktuella skrivuppgiften.
Bland de 15 undersOkta orden ingAr inte sAdana som har direkt okom-
plicerad stavning (sorn and, for, go, it, not, old).

FOr samtliga ord registrerades endast fOrsta fOrekomsten hos en och
samma elev. Upprepad felstavning rdknades alltsa inte in.

Resultatet sammanfauas i Tahell 21.



Tabell 21
Resultat av stavningsundersokning i 180 slumpvis

utvalda uppsatser

Test-
ord

Antal
clever som
stavar
ordet ran

AntaF
clever som
stavar
ordet fel

Totak antal
clever som
anvInder
ordet

Felstavningama

Frekv. <100:e

about 65 6 71 abaut (4), abot, aboat --I

much 54 13 67 musch, mutsh, mush (2), mutch (8),
muts

now 30 9 39 know
their 12 6 18 there, ther (3), tiller, thy
there 80 12 92 their, thire, ther (10)

well 27 0 27

where 11 5 16 wher, were (4)
w h o 52 2 54 hwo, ho
would 111 4 115 wod, whod, wold (2)
your 14 2 16 your's, yours

1

Summa 456
88 3 %

59
11 .5 %

515
100 %

Frekv. <1000:e

because 75 32 107

51

15

becuse, becouse, becase, beauce.
belcos, becourse, beacuse (3), becaus
(3), beacourse (2), becurse (2), bea-
cause (5), beacouse, beausc, becauce,
becaurse, becors, becouarse, becouse,
becuese (2), bekors, becorse
contry, coutry, contries (2), contrys,
contury, countrys (2)
languish (2), languge, laungwish

country 43 8

language 11 4

necessary 0 1 1 nessesary

school 53 5 58 scool, shool, scohl, sholl, scholl

Summa 182
78 3 %

50
21 3 %

232
100 %

S:a tot. 638
85%

109
15%

747
100%

De 180 eleverna använder genomsnittligen 4-5 av de 15 orden i sin
uppsats. Stavningen dr förstAs oftast riktig.

närmare bestdmt 638 av de 747 tillfallen som rcgistrerats dr stavningcn
korrekt. Andelen riktig stavning av testorden ar alltsA 85%. I 15% av
fallen, dvs ungcrar vart sjundc, stavar man fel. PA de allra vanligaste
orden (dvs dc 10 första i tabellen) stavar knappt 90% av elevema rhtt. Pa
de nAgot mindre frekventa (de fen) sista) stavar knappt 80% ratt.
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Sammanfattningsvis ger den har berakningen vid handen att pA vAra
testord tillhOrande det allra mest centrala ordfOrrAdet (de 100 vanligaste),
och som man alltsA moter frAn forsta bOrjan av sprakstudierna, stavar
drygt 10% av eleverna fel. Undantagna är da ord som ar sA en.kla att dc
endast fOr mycket svaga clever, och for clever med sarskilda las- och
skrivsvArigheter, innebär stavningsproblem (sAdana som and, for, go, it,
not). De testord som dels ar nAgot längre, dels är nAgot mindre centrala,
men fortfarande mycket vanliga (bland de 1 000 vanligaste), stavar drygt
20% av elevema fel .

Man kan komplencra den här undersokningens resultat med en enklare
matt genom att helt enkelt rakna det totala antalet stavfel per uppsats.
oavsett vilka ord som ingAr (men utan att rakna in upprepning av samma
fel). Vi gdr detta i en del av vArt slumpmassiga urval och finner att i en
representativ grupp om 56 uppsatser är drygt 7% av orden felstavade. I
en genomsnittlig, normallAng uppsats pA knappt 200 ord fOrekommer
alltsA 13-14 felstavade ordtyper.

Som framgAr av avsnitt 8.2.3 finns det en grupp om nAgra hundra clever
(8% av samtliga) som inte deltagit i uppsatsprovet och som är svagare an
"uppsatseleverna". Deras stavning ar sakert ocksA lite samre. Aven om
gruppen inte avviker radikalt fran Ovriga, far man rakna med att
stavningsformAgan hos clever i allmanhet i Ak 9 är nAgot lite sarnre an N,ad
resultatet av den här undersokningen med 180 clever antyder.

Form Aga att stava riktigt är inte nAgot centralt mAl i sprakundervisningen
pA grundskolestadiet. FOr mAnga clever blir det sallan aktuellt att anvanda
sprAket aktivt i skriftlig form utanfOr skolan. Trots det kan det tyckas
otillfredsställande och anmarkningsvart - att stavningen ar sA pass svag
ocksA i ord som tillhor ordfOrrAdets innersta karna och som sA gott som
alla elever standigt molter och sjalva anvander.

8.2.11 Avslutande kommentarer

I det nya forslaget till kursplancr for grundskolan (SOU 1993:2) sags bl.a.
angAende mAlen fOr skrivfardigheten att elevema ska "kunna formulera
sig nAgorlunda korrekt i skrift, t ex i meddelanden och enklare brcv"
(s 37). I fOrhAllande till Lgr 80 innebar detta en hOjd ambitionsnivA. En-
ligt den senare laroplanen iir mAlet dct mera modesta att kunna "uttrycka
sig i skrift i enkla former.' Det mAlet kan man kanske anse vara uppnAtt
cnligt vad soul har Adagalagts av cleverna i den har utvardcringen aven
om de formella bristerna fir stora men däremot svarar inte

I Bland huvuthnomenten (Lgr80, s 80) inkluderas thwk "Skrivning av meddelanden. !rev
h riferat" orit "Frt ckrivning, dar eleverna hi a kan berdna och fithuler
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prestationema mot den förra beskrivningen, som alltsa kan komma att
galla. For narvarande kan man knappast saga att elever i allmänhet kan
uurycka sig netgorlunda korrekt i meddelanden och enklare brev. (De kan
dock uttrycka sig, som tidigare framgatt de kan beskriva, framfOra
Onskemal, argumentera m m om an pa ett formmassigt ganska svagt
satt.)

Nar det galler fragan om hur man ska kunna starka ocksa den formella
sidan av sprakformagan ar det naturligt att koppla till fardighetsutveck-
lingen i modersmalet. FOr att hOja svaga elevers formaga kravs breda
insatser som siktar pa hOjd Oman spraklig medvetenhet, i det egna saval
som i det frammande spraket.

8.3 Formiga att tala engelska

De muntliga prOvningarna kunde av praktiska skal inte genomforas med
samtliga som deltog i Ovriga prov utan bara med ett mindre urval
omfattande 388 clever (valda fran 69 grupper vid 14 skolor). 1 det har
avsnittet beskriver jag uppgiften och bedOmningsprinciperna samt hur
delurvalet fOrhaller sig till totalgruppen i fraga om betyg och fardigheter.
Dessutom redovisar jag en undersOkning om tillforlitligheten i bedorn-
ningarna samt redogor for de Oversiktliga resultaten.

8.3.1 Uppgiften

Provet bestar i att eleven pa engelska far aterberätta en historia som lases
upp pa svenska. Texten handlar om en flicka, Kate, som kommer bort niir
hon och hennes pappa besOker ett varuhus fOr att Ora inkOp (se manus i
Bilaga 8). I uppgiften ingar ocksa att hitta pa ett slut pa historien. Eleven
far fOljande instruktion:

A Du kommer att fa lyssna pa en historia som berättas pa
svenska. Upplasningen tar ungefar 3 minuter. Lyssna noga pa
historien for det ar meningen att du ska kunna aterberatta den pa
engelska.

B Du bar 3 minuter pa dig till fOrberedelser. Till din hjälp finns
ordbok, papper och pcnna.

C Aterberatta historien pa engelska.

D Ilistorien har inget slut. En del av din uppgift bestar i att du
avslutar historien pa det sätt du tycker passar bast. Det ar alltsa du
som avgor vilket slutet hlir. Du far 3 minuter pa dig ftir att tanka
igcnom hur du viii avsluta historien.
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Under upplasningen kan eleven anteckna nyckelord och sedan sla upp
dessa i den ordbok som firms till forfogande. Anteckningar far användas
som underlag vid aterberättandet. Provet spelas in pa ljudband fOr att
underlatta bedomningen.

Prestationerna bedOms med avseendc pa fyra kriterier som dr betydelse-
fulla for cffektiv kommunikation: hegriplighet. flyt, variationitafortighet
och strategianvandning. De fyra karakteriscrades skissartat pa fOljande
sdtt:

1 Begriplighet Uttal / ordfOrrad /sammanhang /begriplighet
av innehallet

2 Flyt "OrdstrOmmen"/ pauser, avbrou, "hack"!
fOr kommunikationen stOrande uttalspro-
blem

3 Variationiutforlighet Satsbyggnad / omfattning och variation av
grundlaggande ordforrad, spraklig med-
vetenhet / i framstallningen

4 Strategianviindning Egna initiativ / "närvaro" i interaktionen /
anvandning av verbala resp icke-verhala
strategicr i syfte an kompenscra sprakliga
brister och svArigheter

1 vart och en av dessa fyra avseenden Ors en bedamning av nivan:

Nivd A Otillfredsstiillande
Nird 13 Mindre bra
Nivd C Bra
Niva Mycket bra

Bcdomningen gOrs direkt efter varje provning. Den kompletteras och
kontrolleras genom avlyssning av bandinspclningen. Resultatet fOrs in pa
en bedomningsblankett.

1 Bilaga 8 gcs transkriberade exempel pA prestationer pa de fyra nivAerna.

8.3.2 Undersokning av urvalet

1nnan vi gar in pa an analysera de muntliga provresultaten mAste vi kon-
trollera om de 388 "muntliga" clever-11a dr jämstallda mcd den stora
gruppen i fraga om viktiga variabler soul betyg, andra provresultat m.m.
Det mAste de ju vara om man ska kunna generalisera resultaten till att
gdlla Ak 9 i allmänhet. Beriikning av medelvardcn nub staildardavvikelser
fdr de tva grupperna ger fOljande resultat (Tribe 11 22).
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Tabell 22
JamfOrelse mellan clever som har prOvats muntligt (n= 388)

och &riga (n 9 000)

Muntlig grupp Ovriga

Andelar pojkar/flickor (%) 50.0 50.0 49.4 50.6
Andelar ak/sk-clever (%) 33 67 27 71
Betyg, ht ik 9 3.23 3.20
Traffic Call, medelpoIng (spridn.) 6.28 (2.19) 6.45 (2.14)
Find ... Story, medelpoäng (spridn.) 11.54 (2.87) 11.78 (2.73)
Win a Dream, medelnivi (spridn.) 3.64 (1.23) 3.74 (1.15)

Skillnaderna ar smA och "ligger inom felmarginalerna". Man kan alltsA
betrakta de 388 elevema som en normalgrupp vars prestationer vi kan dra
allmänna slutsatser utifrAn. Men fest- att man ska kunna dra allmänna
slutsatser mAste man veta en annan sak ocksA, namligen att mAttet pA
prestationerna (dvs de muntliga provresultaten) är pAlitliga.

8.3.3 ReliabilitetsundersOkning

For att ta reda pA om sA är fallet gdr vi en reliabilitetsundersdkning,
liksom vi gjorde beträffande det andra helt produktiva delprovet, dvs
uppsatsen (se avsnitt 8.2.4). Vi gAr tillvaga pA följande satt.

Ur gruppen om 388 elever drar vi ett slumpmassigt sjundedelsurval som
vi lAter fyra bedOmare bedtima om enligt sarnma principer som gall& vid
ursprungsbedomningen. TvA av dessa bedtimare är ocksA medarbetare i
projektet och har tidigare bedomt hälften var av de 388 elevernas
muntliga prov (men de beclOmer inte om samma elever), en ar gymnasie-
larare med viss erfarenhet av undervisning pA hogstadiet och en ar infOdd
Ware, lärarfortbildare och sprAktestare med ingAende kännedom om den
svenska grundskolan.

Syftet är att ta reda pA om olika bedOmares bedomning av samma prov-
prestationer ocksA ger samma provresultat. GOr de det at det sannolikt att
resultaten frAn vt 1992 ar tillforlitliga och kan anvandas (-Or lite mer
allmänna slutsatser om hur bra eleverna i Ak 9 talar engelska. Om vAra
fyra beclOmare inie kommer fram till samma (eller ungefar samma)
prowesultat mAste vi aremot vara mycket fOrsiktiga med vAra tolkningar
av de ursprungliga siffrorna.

De nya bedomningarna Ors med hjdlp av bandinspelningarna frAn
provtillfallena, vilket ar en svaghet i undersOkningen. Av banden framgAr
förstAs inte allt det som skcr i den verkliga provsituationen och som kan
vara relevant fry utfallet. Det mesta och viktigaste ar dock med.



1 Tabell 23 sammanfattar vi utfallet av bedomningarna totalt sett.
Sammanlagt kan man fA 16 poiing pa prove°.

Tabell 23
Resultatet av fyra personers bedomningar av

samma muntliga prov (n= 52)

Bedömare Medelv5rde Standard- I
avvikelse

A 10.81 3.02

9.67 3.36

10.64 2.69

10.62 2.94

Tre bedomare (A, C och D) ligger pA ungcfar samma genomsnittliga nivA
och har i stort sett samma spridning i resultaten. Den fjärde (B) bedömer
strängare och utnyttjar de skilda skalstcgcn mera (har lagre mcdelvärde
och större spridning). PA det hcla taget ar bedömarna dock ganska eniga
om fardigheterna i stort, sA i sA mAtto fungerar provmodellen.

Vi behöver ocksA granska de cnskilda resultatcns tillforlitlighet och gdr
därfor en berakning av korrelationen parvis mellan alla fyra bedomamas
52 totalsummor pA provet.

Tabell 24
Samband mellan fyra personers bedomningar av

samma rnuntliga prov (n=52)

Bedömare
A

A 1.00 .90 .93 .82
1.00 .89 .79

1 00 .80
1.00

analysen kadar vi am fardighasnivderna -D) nll numeriska varden ( -4 ) Vi infor
ocksd den Prenkhngen att vi betraktar resultaten inom van ()eh ett av de fvra kriterse
omradena (Begriplighet, Flyt, VartationaltfOrlighet ()el, Strategianvandning) son:
variahler pd samma skala, sd art de kan adderas till en totalsumma Egentligen är det inie
tilldtet Ott gartz Ad Wan att forst undervika "thmensionalueten" I mdtresultaten, men for
vdra praktiska svften torde del karma anses legitimt art hortse (ran det liar speciella
kravet



Sambanden visar sig vara starka. Som lagst ar korrelationen mellan tvA
bediimare .79, vilket aven det innebar ganska stor sarnstammighet i de
resp bedomningarna av eleverna. Den hogsta korrelationen, .93, innebar
nara nog lika resultat fran de tvA bedbmarna i fraga.

For att vi ska fa en uppfattning om hur pass enhetligt bedomningarna av
de fyra separata delfardigheterna har kunnat goras, beräknar vi samban-
den mellan bedOmarna ocksa i det avseendet. Vi nOjer oss här med ait
redovisa lagsta och hogsta parsambandet (av sammanlagt 6) fOr vart och
ett av de fyra kriterieomridena (Tabell 25).

Tabell 25
Sarnband mellan fyra muntliga bedomare:

Lagsta resp hOgsta korrelationen per delfardighet

Min/rnax.korr.

I Begriplighet .62 .80
2 Flyt .73 .81

3 l'ariationlUOrlighet .64 .79
4 Strategianviindning .60 .85

Eftersom den mojliga poangvariationen hat- bara är en fjardedel av den
for provet som helhet, blir ocksA sambanden lagre. De är dock fort-
farande relativt hoga. Faktorn Flyt ar den som at mest homogent
bedOmd. De lagre sambanden i alla fyra fardigheterna beror pa en och
samme bedomare, som avviker nagot fran de &riga tie.

Vi kan av undersokningen sluta oss till att bedomningssystemet ar sadant
att det gor det rnojligt fOr olika bedOmare att oberoende av varandra
komma fram till ungerar samma provresultat for en och samma presta-
tion. Detta innebar i sin tur att vi bor. kunna Ora vissa generella
tolkningar av de data vi sedan tidigare har pa de muntliga proven.
Samtidigt maste vi dock Ora det lila fOrbehallet att ursprungsbedOm-
ningarna och de experimentella bedOmningarna (dvs i den har studien) liar
gjorts under lite olika fOrutsattningar.

Vi har dessutom inte haft mojlighet att Ora nagon kontroll av
bedOmarnas grad av medvetenhet om den egentliga innebOrden i de fyra
fardighetskategoriema. Det finns en risk att man inte har kunnat tolka vad
som avses med de korta beskrivningarna och samfallt tillampat de fyr-
gradiga skalan (nivaerna) enligt en relativ princip utan att ha nAgon
alldeles klar koppling till en specifikt innehall. Darmed skulle det i sa fall
and vara tveksann om vi kan tolka elevernas fardigheter med utgangs-
punkt i de bedomningskategorier som provrnodellen omfattar. Vi har
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dock som sagt inte närmare undersokt detta utan utgAr tills vidare ifrin an
tolkningama kan gtiras.

8.3.4 Resultat

Sambanden mellan resultaten pA det muntliga provet och ovriga prov ar
inte hoga (snarast rnAttliga). Korrelationen mellan de tvA rent produktiva
proven, dvs det muntliga provet och den fria skrivuppgiften (Win a
Dream) ar 0.56. Detta innebar att det bara delvis ar sA att de clever som
har hoga resultat pA det muntliga provet ocksA har hoga resultat pa
skrivprovet. Den uppmatta korrelationen kan tolkas sA an det foreligger
overensstammelse i stort i ungefar en tredjedel av fallen.' Eftersom vi av
erfarenhet vet att sambandet mellan skrivfardigheten och talfardigheten
normalt ar starkare an sA, mAste vi dra slutsatsen au endera provet eller
mera troligt bAda producerar resultat som har ett visst man av osäkerhet
i sig.

Provresultaten for de sammanlagt 388 clever som testas muntligt samman-
fattas i Tabell 26. Samtliga bedomningar har gjorts av tvA medarbetare i
projektet (bAda ocksA engelsklarare med omfattande underv isningserfaren-
het).

Tabell 26
Resultatet pA det muntliga provet (n= 388)

,

Kriterium

Nival (fördeln. av elevema i %)

A
"OtillfrcdssiSliandc"

13

"Mindre bra"
C

"Bra"
1)

"Mvcka bra"

1 Begriplighet 8 17 47 28

2 Flyt 9 24 48 19

3 Variation/UtfOrlighet 10 32 44 14

4 Strategianvandning 15 40 36 9

De fiesta bedtimningarna ligger i hogra halvan av tabellen (utom i frAga
om Strategianvandning), dvs majoriteten av eleverna bedOms pA det hela
taget vara bra eller rent av mycket bra i frAga om det som provet mater.
De ligger htigst i frAga om Be griplighet och darefter sjunker bedOm-
ningarna gradvis, i den givna ordningsfoljden, fOr Flyt. Variation! Utfar-
lighet och Strategianvandning.

FOrhAllandet mellan de fyra faktorerna framgar tydligare av diagrammet
(Figur 26).

1Den a k Pklarade variansen = I. eller ?I procent av den rotala vanansen

1 1
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Figur 26
Resultat pa det muntliga provet (n= 388)

Staplarna for "Otillfredsstallande" och "Mindre bra" blir successivt hogre
om man gar fran vanster till Niger. Staplarna for "Bra" och "Mycket bra"
blir i motsvarande takt lagre. Elevema bedOms alltsa vara bast i fraga om
begripligheten i det de sager, näst bast i fraga om "flytet" och darefter
kommer formagan att variera spraket och formagan att utnyttja strate-
giska omskrivningar och annat fOr att fi fram vad man vill ha sagt.

Begripligheten bedoms med utgangspunkt i "Uttal lordfOrrdd Isamrnan-
hang Ibegriplighet av innehdllet" (se avsnitt 8.3.1) och det ar alltsa dessa
saker som eleverna beharskar bast. Tre fjärdedelar klarar dem "Bra" eller
"Mycket bra". Att uttal och ordforrad ingar i det som eleverna klarar bast
ar inte nagon Overraskning med tanke pa vad som av tradition brukar fa
stort utrymme i undervisningen.

Det som betecknas som "Flyt" ar lite mindre valfungerande an begriplig-
heten men fortfarande overlag bra. I bedomningen har man att vaga in,
enligt anvisningama, "Ordströmmen"I pauser, avbrott, "hack"I for kom-
rnunikationen störande uttalsproblem. Tva tredjedelar av de provade
bedorns vara "Bra" eller "Mycket bra" i dessa avseenden. De far inte
tunghafta, de kan "prata pa" och de har inte ett uttal som är sA daligt att
det stor kommunikationen. Vander man pa det far man samtidigt saga att
den Aterstaende tredjedelen har problem harvidlag. Deras produktion
bedoms vara "Mindre bra" eller "Otillfredsställande" med avseende pa
flyt. De uttrycker sig stapplande, med stor anstrangning och manga fel.

I variabeln "Variation/Utforlighet" bOrjar vi narma oss en utjämning
mellan den vanstra och hogra halvan av formageskalan. Till vänster
(nivaerna A och B) befinner sig 42% av samtliga, till Niger (nivaerna C
och D) 58%. Becliimt bar är satsbyggnad Iornfauning och variation av
grundlaggande ordfOrrdd, sprdklig medvetenhet Idskddlighet i framstall-
ningen, dvs en sorts Overordnad formell formaga att strukturera spraket.
Satsbyggnaden, som kommer som forsta led i definitionen och därmed
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kanske vager nagot tyngre an de ov.iga vid bedomningen, galler
gramrnatikbeharskningen och det ar nog denna som rau mycket speglas i
de relativt laga siffrorna. De grammatiska felaktigheterna ar ju latta att
lagga märke till och de är relativt manga, ibland ocksa ganska elementara.

.e
I den sista bedomningsvariabeln, "StrategtanvOndning", har vi den lagsta
skattningen av eleverna. Over halften av prestationerna klassas som
"Mindre bra" eller "Otillfredsstallande". Det som beams är egna initiativ
1"nlirvaro" i interaktionen lanvändning av verbala rasp icke-verbala stra-
tegier i syfte att kompensera spriikliga brister och sveirigheter. Det fen--
hallandevis daliga resultatet beror antagligen dels pa utformningen av
uppgiften (den gar t ex inte direkt ut pa interaktion), dels pa att det inte ar
sa vanligt att man i undervisningen Ovar den "strategiska kompetensen".
Manga elever var nog heller inte klara Over att de hade fria Under nal-
det gallde att na det kommunikativa syftet, dvs att de kunde uttrycka sig
helt pa det sätt de sjalva ville, att de fritt kunde Ora omskrivningar, att de
kunde tillgripa "icke-verbala strategier" (minspel, Atb Order, gester etc),
att de t o m kunde ta bedOmaren till hjalp nar de saknade ord osv. Det
fbrefaller därfor vara svart att utifran provresultaten dra 'Agra generella
slutsatser om elevernas formaga att tala engelska. Mera forsiktiga tolk-
ningar kan man dock Ora enligt tidigare utredning.

Sambandsundersokningar

Vi ska ocksA relatera de muntliga resultaten till nAgra andra av de data
som tas in i utvarderingen. Det senaste terminsbetygct (hOstterminen ak 9)
korrelerar endast svagt med det muntliga provet (r= .45), vilket kan bero
pa att elevernas formaga att tala inte far tillracklig vikt vid betyg-
sattningen, eller ocksa. att provresultaten inte ar en tillrackligt saker
matare pa den muntliga fardigheten. Det rnest troliga ar att det dr en
kombination av dessa forklaringar som galler.

Bland de elever som har de battre resultaten pA det muntliga provet ar det
fler an genomsniuligt som sager att de fOrstar engelskan i klassrummet
bra (fraga 22 i enkaten; r =.49). Sambandet mellan uppsatsprovet och
fOrstaelsen av den talade engelskan i klassrummet är lite svagare (r= .37).
Som vantat hanger alltsa. hOrfOrstAelsen narmare ihop med talfardigheten
an med den skriftliga fardigheten. Deua talar for validiteten i de namnda
enkat- och provresultaten.

Elever som tror att de inte skullc kanna sig ostikra tillsammans med man-
niskor som bara kan tala engelska (fraga 13) tenderar att na nagot Marc
resultat an andra pa det muntliga provet. Sambandct är dock inte starkare
an vad fallet ar med betygen (r= .45). Elever som tror att de skulle klara
sig bra i samma situation, dvs kunna prata med enbart engelsktalande
(frAga 14), far i stOrre utstrackning bra muntligt provresultat. Korrela-
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tionen dr .56. Den dr alltsA inte hog, men den innebär ett tydligt positivt
samband.

Intressant nog finns det ddremot bara ett ytterst svagt samband (r= .20)
mellan elevernas uppfatming om hur duktiga de sjalva tycker att de dr i
engelska (ft-Aga 24) och de resultat de ar pA det muntliga provet. Av detta
mAste man dra slutsatsen att eleverna langt ifran alltid sätter likhetstecken
mellan god fOrmAga att kunna prata med engelsktalande och duktighet i
engelska! Detta dr olyckligt och torde kunna fOrklaras med att de likstaller
duktighet med sAdan fardighet som speglas i ett bra betyg och inte med
självbeddmd formAga att klara samtal med engelsktalande.

Betraffande sambanden mellan de muntliga provresultaten och andra
provresultat, se avsnitt 8.2.5.

8.3.5 Resultat per allmän och särskild kurs

I det muntliga provet deltar 127 ak-elever (33% av samtliga) och 261 sk-
elever (67%). Vi undersOker hur de tvA grupperna forhAller sig till
varandra fOr att fA en bild av hur fardighetema ser ut bland svagare och
duktigare elever. Eftersom antalen vid uppdelning blir smA, dr det inte
meningsfullt att redovisa resultaten Over sAvd1 kurstyp som nivAer och
fardighetsomrAden. Vi nOjer oss i stället med att redovisa de tvA grupper-
nas fordelningar av de adderade resultaten pA den totala podngskalan, som
sträcker sig frAn 4 till 16 pang' (Figur 27).

4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 IS 16 Poangsumma

Figur 27
Resultat pA det muntliga provet per Oman och sdrskild kurs

(n= 127 resp 261)2

1.1fr not i avsnitt 8.3.3

2Medelvdrden och standardavvikelser: 7.89 och 2.64 resp 12.07 och 2 33 (t= 15 2)
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Sk-elevema nAr betydligt biittre resultat an ak-elevema. Det dr visserligen
en viss overlappning i mitten av skalan, men i de byre och nedre tredje-
delarna har vi nastan ingen blandning alls. Det ar sa gott som enbart sk-
elever som far de htigre fardighetsbedomningarna och sa gott som enbart
ak-elever som far de lagre bedtimningarna.

Av figuren ser vi dessutom tydligt att skalan inte racker till ftir att fanga
in hela spannvidden i fardighet. Det as en viss "ansamling" av beddm-
ningar i vardera anden. Om skalan hade strackt sig langre At vanster (1x4
poang var det minsta man kunde fa), hade vi sannolikt fan en utbredning
av ak-elever at det hallet. Hade den sträckt sig langre At Niger, hade vi
troligen fait en utbredning av sk-elever dark. Differensen mellan allman
och sarskild kurs ar saledes ännu lite större an den bild som figuren (och
darmed det muntliga provet) ger oss.

En fraga som man kan stalla sig är om skillnaden mellan allman och
sArskild kurs är densamrna i friga om talfardigheten som i fraga om andra
fardigheter. En rimlig hypotes ar att elever valjer allman kurs bland annat
darfOr att de har svarigheter med det skrivna ordet som av olika skal
fan en central roll ocksa i sprakundervisningen men att detta inte
ntidvandigtvis behtiver innebära att de har lika stora problem med det
talade ordet, dvs horfOrstaelsen och den muntliga fardigheten.

For att prOva hypotesen bcraknar vi ftir just de ak- och sk-elever som har
resultat pd det muntliga provet ocksa andra provresultat. Vi valjer
horforstaelseprovet, lasfdrstaelseprovet och uppsatsprovet i det forsta
elevhäftet och jarnfOr alltsa dessa med det muntliga provet.1 Skillnaderna
uttrycker vi i s.k. standardiserade poang, vilket innebar skillnaderna
omraknade i antal standardavvikelser (här dock bara i ungefarliga man).
Detta gOr det mtijligt att direkt jarnfOra utfallen pa de fyra proven med
varandra.

Tabell 27 sammanfattar resultatet.

IVi tar inte med proven i haftena 2 och 3 p g.a. vii dessa har hetydligt farre resultat
totalt fiirklaringen i avsniu 8.1.3). Antalen elever som har bade mtunhga provresultat
och resultat pd dessa pray hlir darfor fOr smd (sarskilt i ak) Air cw gora jamfOrelscr
pdlidiga
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Tabell 27
Skillnaden mellan allman och sarskild kurs pA fyra delprov med

inriktning pA skrift resp tal

Prov

Allman kurs SArskild kurs Skillnad

(stand.
poang)

Antal
clever

Model-
vanie

Stand.
avvik.

Antal
clever

Medel-
varde

Stand
avvik.

Find ... Story (las) 112 9.54 3.11 242 12.51 2.14 1.0

Win a Dream (upps.) 108 2.65 0.96 238 4.11 1.07 1.5

Traffic Call (her) 113 4.46 2.16 242 7.19 1.54 1.7

Kate (muntl.) 113 7.89 2.64 244 12.07 2.33 1.7

Hypotesen barAftas inte, som framgAr av siffrorna. Skillnaden mellan ak
och sk ar inte mindre pA det muntliga provet och pA hOrforstAelseprovet
an pA lAsfOrstaelse- och skrivproven. Ak-eleverna har till och med battre
resultat, relativt sett, pA Find the Right Story och Win a Dream an pA
Traffic Call och Kate, den muntliga uppgiften.

Att skillnaden ar O. pass mycket mindre pA lasforstAelseprovet (Find the
Right Story) beror sakert mest pA att det var for latt fOr sk-elever. Det ar
konstruerat for allmän kurs, som jag pApekade tidigare (Amt.& avsnitt
8.1.1). Om det hade det varit svArare, hade skillnaden blivit storm. PA det
svArare lasforstAelseprovet Pete and Karim (avsnitt 8.1.3) motsvarar
skillnaden 1.47 standardpoang, dvs ar av samma storleksordning som
skillnaden pA uppsatsprovet (Win a Dream).

Sammanfatmingsvis antyder den liar jamfOrelsen att de svagare eleverna
är minst lika svaga i muntliga avseenden sorn i skriftliga. Man kan koppla
detta fOrhAllande till enkatresultat som visar pA att enskilt arbete ("skriver
svar pa frAgor pA engelska", "arbetar enskilt i arbetsboken") ar en
vanligare lektionsaktivitet i allman kurs an i sarskild kurs (jfr avsnitt 6.2).
De svagare eleverna sysslar alltsA i stOrre utstrackning med skrivtivningar
an de battre eleverna gOr. Resultaten pa. det muntliga provet fAr ses som
en bekraftelse pA att de svagare eleverna behOver fA mer traning i att tala
sprAket.

127
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8.3.6 Resultat per kön

Av de elever som provas muntligt a.- halften pojkar och hälften flickor.
De senare nAr battre resultat an de forra.1 Medelvardesskillnaden ar 0.78
och den dr tolkbar ur statistisk synpunkt (p<.05). Man kan alltsA med stor
sannolikhet (minst 95-procentig) betrakta skillnaden som reell och inte
bara som uppkommen av en slump.

Skillnaden illustreras i Figur 28.

Figur 28
Resultat pA det muntliga provet: Per pojkar och flickor

Vi ser att det ar fler flickor i toppen och fler pojkar i botten. Skillnaden
dr tydligast i det aka lagsta skiktet.

Som framgick av avsnitt 8.2.8 har ocksA flickorna battre skriftlig fardig-
het an pojkama Vi jamforde dar over den stora gruppen orn totalt ca
9 000 elever (4 404 pojkar och 4 555 flickor). Detsamma galler hdr, i
det mycket mindre urvalet (n= 388), i frAga om rnuntlig fdrdighet. Flick-
orna har battre provresultat an pojkarna.

Vi firmer ocksA, nar vi undersOker det mindre, "muntliga" urvalets resul-
tat pA den skriftliga uppgiften att flickorna ligger klart hogre n pojkar-
na.2 VAra provresultat talar alltsA entydigt till flickornas formAn sAval ndr
det galler skriv- som talformAgan. PA vAra andra prov, dar det produktiva
momentet dr mindre framtradande, ser vi daremot ingen sAdan klar

1Medelveirden och standardavvikelser är 10.33 och 3.27 (pojkar) resp 11.11 och 2.91
(flicknr) (t= 3 50

2A4cde1varden och standordavvikelscr or 3 28 och 1.22 (pojkar)resp 4.02 och 1.14 (flick
Ow: 6 11).134
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tendens. PA exempeivis de tvA forsta delproven, som mAter horforstAelse
och lasförstAelse, är det ingen skillnad mellan könen (se avsnitt 8.2.8).

I den forra undersokningen, i Ak 5, provades ocksA den muntliga fardig-
heten i ett litet delurval (105 elever). DAr forelAg ingen skillnad mellan
pojkar och flickor (Balke 1990b). Att utfallet inte blir detsamma i de tvA
matningarna kan ha ett flertal olika orsaker. For det fOrsta sker fOrstas en
mycket stor fardighetsutveckling mellan Ak 5 och ak 9 och konsrelaterade
forandringar kan inträffa i det forloppet. Provmodellerna skiljer sig
ocksA At. I Ak 5 provades eleverna i par som dels tick intervjua varandra
(med Aterberättande av innehAllet), dels fick Ora eu rollspel (som kund
och expedit i en livsrnedelsaffar). Uppgiften i Ak 9 ar mer inriktad pA
monolog (snarare An pA dialog som i Ak 5-provet). Slutligen Ar prin-
ciperna for bedomningen ganska olika i de tvA fallen. I Ak 5 bedoms
eleverna globalt pA en sammanfattande fyrgradig kriterieskala (med
tonvikt i beskrivningama pA kommunikation och begriplighet). I Ak 9
bedoms elevema med avseende pA fyra specifika faktorer, som var och en
värderas i fyra nivaer.
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9 SVAGA ELEVER

Det har i flertalet analyser av provresultaten framkommit an spannvidden
mellan de svagaste och duktigaste eleverna dr mycket stor. Skolan lyckas
bra med de duktigaste och det stora flerolet av &riga elever har en val
fungerande fardighet. Dessvarre finns det samtidigt en mindre andel
elever som inte lyckas tillagna sig mer an en viss del av de fardigheter
som laroplanen sdtter upp som mal. I det har avsnittet beskrivs dessa
clever i nagra avseenden. Av framst tidsskal har det inte varit mojligt att
ge en mera ingAende beskrivning i den har rapporten, men uppfolj-
ningsarbete fOr senare rapportering är planerat.

Undersokningen i drskurs 5

I den forra insamlingen (1989) gjordes ocksa en sarskild studie kring de
svaga eleverna. Resultaten beskrivs i Hansen (1990). Det visade sig bl.a.
att antalet svaga varierar mycket fran klass till klass. I vissa saknas de helt,
medan de i andra utgor en ganska stor andel. De svaga eleverna värderar
sin egen formaga lAgt, de tycker oftare an andra clever att engelskan ar
svar och trakig, de kanner sig osäkrare, de forestaller sig betydligt oftare
an andra att lararen tycker att de är dAliga i engelska och de fOrstir inte
det som lararen sager lika bra som andra. I rapporten konstaterarar
fOrfattaren att undervisningen i klasser med en relativt stor andel svaga
clever inte skiljer sig mycket fran undervisningen i andra klasser, men
tycker sig se en antydan om att vissa karateristika i den fOrra (svag
individualisering samt formell inriktning) samvarierar med antalet svaga
clever.

Definition

Som svaga i den har undersokningen i ak. 9 betecknar jag de elever som
ligger pa de tva lagsta nivaerna (A och B) i uppsatsprovet. Ovriga elever
(pA nivaema C-F), de "ej svaga", dr jamforelsegrupp. Jag valjer resultatet
pa uppsatsprovet som indelningsgrund darfOr att detta dr def prov där
eleverna fAr vara mest krcativa. Det är ocksA dct prov som clevema fAr
mcst tid pa sig feu- att besvara och som darfOr ger det bredaste beckim-
ningsunderlaget.

Beskrivning av gruppen

Med definitioncn ovan blir andelen svaga clever ungefar 15%. Har
sammanfattas nAgra utmarkande drag i gruppen.
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Den har en stor overrepresentation av elever fran Oman kurs. Andelen ar
hela 71% mot bara 18% i den ej svaga gruppen.

Konsfordelningen dr mycket sned. Gruppen innehaller mer an dubbelt sa
manga pojkar som flickor (68 resp 32%). I den ej svaga gruppen ar
foljaktligen andelen pojkar mindre an andelen flickor (46 resp 54%).

Hostterminsbetygen är avsevärt ldgre an for ovriga. Nastan halften i den
svaga gruppen har betyget 2. Motsvarande proportion elever i gruppen ej
svaga har betyget 3. Figur 29 visar fordelningen i de tva grupperna.

Figur 29
Fordelningen av hostterminsbetygen i ak 9:

Gruppema svaga och ej svaga elever (n= 1 186 resp 7 462)1

Det kan tilldggas att betygsfordelningarna for pojkar och flickor i den
svaga gruppen ser mycket lika ut. Lararna tycks alltsa inte vara paverkade
av elevemas konstillhorighet när de sätter betygen.

Provresultat

Figurerna 30 och 31 visar utfallet pa delproven Traffic Call och Find the
Right Story per svaga och ej svaga eleven De fOrra dr inte bara svaga,
definitionsmassigt, när det galler att skriva fritt, utan ocksa, som klart
framgar, när det gdller att första tal och att forsta text.

iMedethetygen dr 2 53 rcsp 3.01.
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Figur 30
Svaga och ej svaga elevers resultat pA hörförstAelseprovet Traffic Call

(n=1 224 resp 7 345)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Poangsumma

Figur 31
Svaga och ej svaga elevers resultat pa lasfOrstAelseprovet Find the Right

Story (n=1 213 resp 7 452)

Vi fAr har for ovrigt ytterligare en illustration av det forhAllandet att bAda
dessa delprov ar for latta (Zit- Ak 9 generellt (jamfor redovisningen i
avsnitt 8.1.1). De ger i sjalva verket bast information om just de svagaste,
vilket de har tvA fordelningarna tydligt visar.

Ock3A i det muntliga provet (Kate) tenderar svaga clever att fA lAga
resultat, som framgAr av utredningen i avsnitt 8.3.5. Indikationen är till
och med att de svaga eleverna ligger relativt sett samre till i muntligt
avseende an i skriftligt.

Sjalvbedeinining och attityder

Uppfattningen om den egna fOrmAgan ar ganska lAg. PA elevenkatens frAga
"Hur duktig tycker du sjoilv att du ar i engelska" (fraga 24) svarar Over en
tredjedel (35%) i den svaga gruppen att de ar "mycket dAliga" eller
"ganska dAliga". I den ej svaga gruppen valjer sammanlagt 15% dessa tvA
alternativ. Har finns ocksA en viss kiinsskillnad. De svaga som ar pojkar
har lite battre sjalvfOrtrocndc an de svaga som ar flickor. Den lagsta
sjalvbedomningen gOr alltsA svaga flickor i allman kurs. Bedomningcn
stammer overens mcd de faktiska matten pA deras fdrdigheter som vi har i
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horforstaelseprovet Traffic Call. Däremot stammer bedomningen bara
delvis med resultaten pa lasforstaelseprovet Find the Right Story.

Vidare ar de svaga elevernas sjalvfortroende overlag daligt i fraga om
formagan att "klara sig tillsammans med en grupp manniskor, som bara
kan tala engelska" (fraga 14). Andelen som tror att de skulle kunna prata
engelska ganska eller mycket bra (fraga 9) ar bara hälften sa stor som i
gruppen ej svaga.

De svaga tror i avsevart mindre utstrackning an &riga att de kommer att
ha nytta av den engelska de lart sig (fraga 41b). Deras Onskan att !Ara sig
mer engelska i skolan (fraga 41c) är mindre stark an den är i gruppen ej
svaga. De svaga tycker i hogre utstrackning an andra att de fan lara sig
"mycket i engelska som är ontidigt" (fraga 41f). Var tredje svag elev
instammer i det senare pastaendet, mot var femte bland de ej svaga.

De svaga hör engelska pa radio, TV, video och bio lite mindre ofta an
&riga gor (fraga 12a,b). De laser ocksa engelska serier, tidningar och
böcker lite mera sallan (fraga 12e,f).

Sammanfattningsvis visar granskningen av de svagprestcrande
elevemas situation i skolan pa flera sammanfallande negativa indikatorer:
betygen (dvs lärarnas bedomning av kunskaperna), sjalvbedomningen (dvs
den egna uppfattningen om förmagan resp vardering av vad man uppnatt)
och resultaten pa NU-proven. Inlamingen ar svag, självkänslan är ganska
dalig och man har en relativt negativ installning till det inlärda. Det ar
uppenbart att skolan har lyckats daligt med att hjalpa fram den här kate-
gorin av elever till de faststallda malen.

133 1 (.:1

9 ,)



10 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION

Generellt uttryckt dr syftet med den nationella utvarderingen att ta reda pa
hur den svenska grundskolan fungerar i forhallande till malen i läroplan-
en. Bedomningsunderlaget skapas med hjalp av enkater, arbetsuppgifter,
prov, intervjuer, observation m m. De uppnadda resultaten redovisas i en
rad skrifter fran Skolverket och de engagerade forskningsinstitutionerna.

Eu av malen fi5r rapporteringen har varit att beskriva arkurs 9-elevers
fardigheter i engelska, liksom att beskriva deras installning till amnet och
till den undervisning som skolan erbjuder, deras vardering av olika typer
av fardigheter, deras egen uppfattning om vad de kan (sjalvbedomning)
samt hur de upplever engelskundervisningen och andra kontakter med
spraket. Ett annat ma! har varit att beskriva engelsklaramas utbildning,
deras deltagande i och behov av fortbildning samt deras syn pa under-
visningsmal och bedomning och dessutom att karakterisera undervisningen
och arbetet i klassrummet. Eu tredje m5.1 slutligen har varit att forsöka
hitta samband mellan olika variabler sqm kan bidra till en battre förstaelse
av engelskundervisningens resultat i g- indskolan.

Resultaten har redovisats huvudsakligen pa ett deskriptivt plan. Det insam-
lade materialet är, som flera ganger papekats, mycket omfattande och det
har bedomts angelaget au i det första skedet av rapporteringen ge en rcla-
tivt fyllig redovisning av dataunderlaget och grundlaggande analyser.
Darför ges i bilagorna ocksa "radata" i form av svarsfordelningar i fler-
valsuppgifterna i alla de tre enkater som ingar i utvarderingsmaterialet.
Det kan samtidigt namnas att ytterligare resultatredovisning och for-
djupade analyser ar planerade (*Or senare rapportering.

Fardigheter

Elevernas kunskaper och fardigheter i engelska har bl a med tanke pa
Onskvärda styrningseffekter matts med hjalp av "kreativa" uppgiftstyper
(dvs med inriktning pa egenproduktion). De fardighetsomraden det galler
ar i forsta hand formagan att forsta, bade text och tal, och formagan att
skriva. I manga fall mats dessa tva. fardigheter integrerat, dvs eleverna far
visa sin forstaelse genom svar i skriftlig form. FOr en mindre del av dev-
erna har ocksa formagan att tala spraket provats.

Nor- och lasförstdelse Eleverna fOrstar (let talade spill:et bra pa det
hela taget. De fiesta har god fardighet ocksa oar det galler att uppfatta
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relativt naturligt sprdk av typen simulerat radiomeddelande. introduktion
till en upplasning, sAngtext. Innehdllet i en text sorn lästes upp av en
infodd med rclativt normal ldshastighet förstods bra av en stor andel av
eleverna.

Ocksd lasförstdelsen dr god overlag. 1 viss mdn förelades eleverna
autentiskt textmaterial (ej alltfor svdra tidningsnotiser och medelsvdr
berättande text i original) och i sAdant forstdr de fiesta huvudinnehAllet.

Ett huvudresultat i utvarderingen dr bilden av de stora skillnader som
finns pd alla plan (mellan elever, mellan undervisningsgrupper, mellan
alternativkurser, mellan skolor). Skillnaden i fardighetsnivd mellan de
svagaste och duktigaste eleverna dr utomordentligt stor, liksom skillnaden
mellan undervisningsgrupper vid olika skolor. Ocksd mellan allmän och
särskild kurs som grupper betraktade dr differensen genomgdende hogst
betydande (samtidigt som det dock finns en inte sd liten andel ak-elever
som dr bättre an manga. sk-elever). Detta galler bAde och hOrfor-
stdelsen.

I frAga om den senare becloms en liten andel elever, fOreträdesvis i allmän
kurs, ligga pd sd ldg nivA att de har problem med att fOrsta. ocksa. den
engelska som talas i klassrummet. Mycket talar for att mAnga ak-elever
skulle behtiva trdna sin hOrfOrstdelse mera for att uppnd Idroplanens
mAlbeskrivningar "kan %rad talad engelska" och - under Huvudmornent -
"bli bekanta med ett forrAd av ord, fraser och grammatiska mOnster, sd
att de kan forstd engelska när de hOr det talas t ex i radio och TV".

Förnutga alt skriva KommunikationsformAgan i skrift prOvades till
dels i hor- och IdsförstAelseproven, men framfOr allt i en sdrskild brev-
skrivningsuppgift. Syftet med denna var främst att bedOma elevernas
formAga att anvanda spraket funktionellt fOr att beskriva och presentera,
fOr att argumentera och overtyga. Avsikten var ocksd att bedOma deras
formAga att disponera ett innehAll och att anvanda ord och uttryck pd ett
andamdlsenligt sdtt.

Av ldrarnas bedomningar av breven ("uppsatserna")I drog vi slutsatsen att
en stor andel av eleverna kan anvanda engelska i skrift for de nämnda
funktionerna, dvs att beskriva, framfOra OnskemAl och, till viss del, argu-
mentera. De flesta har ocksd nAgorlunda formAga att disponera fram-
stallningen. Forme Ilt fOrekommer det dock mAnga fel (i val av ord och
uttryck, i stavning och grammatik m m). Ocksa. elementara fel dr ganska
vanliga efter de 5-6 Arens undervisning. En inte sA liten andel omk ring
var sjätte clev totah skrivcr mycket ddligt eller ingenting ails.

1Detra var der enda prov som Warner sjalva heSimde
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Flickornas skrivformaga beclOrndes som bättre an pojkarnas. Harvid lag
bekraftas i den har utvarderingen resultaten &An manga andra under-
sokningar av kOnsdifferenser i sprak. Ocksa i den fOregaende omgangen
av den nationella utvarderingen (dvs i Ak 5) var flickorna battre. Det har
innebär alltsa att pojkarna behOver mer stOd fOr att kunna utveckla sin
skrivfOrmaga till flickornas niva.

Korrelationsstudier pekar mot att formagan att skriva betyder mer for
betygsnivaerna an formagan att tala. Indikationen bekräftas av det
fOrhallandet att lararna saner fri skriftlig produktion framst, och muntliga
prov pa tredje plats, nar de uttalar sig om vilka prov de tror bast speglar
allmän sprakfardighet. Samtidigt dr det sA att lararna i sina enkatsvar
tydligt prioriterar formagan att tala nar de uttalar sig om vikten av olika
laroplansmal. Här finns alltsa en motsagelse i svaren. Den torde snarast
bero pa att man inte har nagon sa klar bild av hur ett valkonstruerat munt-
ligt prov kan fungera och dad& ar tveksam till dess mojligheter. Det kan
dock oeksa handa att det finns en faktisk underliggande skillnad i

vardering av de tva fardighetema till skrivfOrmagans fOrman. Om sa ar
fallet ar det inte i enlighet med laroplanens intentioner.

Förmilga cat Ulla Ocksa i det muntliga provet (Aterberattelse pa
engelska av upplast svensk text) dr flickoma nagot battre an pojkama. Inte
heller detta ar sarskilt ovantat. Flickor pA det har stadiet ligger ofta fore
pojkarna i bade skriftlig och muntlig produktion. Daremot dr det ingen
stOrre skillnad mellan kiinen pa vara andra provdelar. Det kan tillaggas att
flickorna ocksa har hOgre betyg an pojkarna.

En majoritet av sarntliga de 388 muntligt prOvade elevema bedOms vara
"bra" eller "mycket bra" i &Aga om det som provet mater (dvs begrip-
lighet, flyt, variation och strategianvandning). Detta tyder pa att malupp-
fyllelsen betraffande fOrmagan att anvanda spraket i tal dr god.

Resultaten pa det muntliga provet maste dock av flera orsaker tolkas fOr-

siktigt. Det ar en ganska speciell form av muntlig fardighet som mats, dvs
fOrmagan att huvudsakligen i monologform relatera ett handelsefOrlopp.
Elevernas uppgift ar alltsa inte i fOrsta hand att visa att de kan samtala pa
spraket (att de kan kommunicera). Ett annat skal till forsiktighet är att
provsituationen pa det hela taget at ny for de fiesta. Manga ar inte sa vana
vid att spela in sin egen rost och en gaende bandspelare blir lätt cn stress-
faktor. En detaljfraga ar ocksa om den ordbok som tillhandah011s vid for-
beredelserna anvandes pa en enhetligt san. Vilken roll dessa saker spelar
kommer enligt planer att utredas i ett separat arbete.

I den muntliga uppgiften blottlaggs Aterigen den stora spannvidden i
prestationerna. Ak-gruppen har ctt tnycket lagre genomsnittligt resultat an
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sk-gruppen, alien om overlappningen i mitten ar ganska stor. Me llan
individer är skillnaderna mycket stora. En del har en rent imponerande
fardighet och man far ibland intrycket att det frammande spraket just inte
ar nagot hinder alls for kommunikationen. MAnga talar relativt bra, har
ett gott uttal och lyckas ganska väi med att fA fram det de vill ha sagt.
Andra klarar uppgiften dAligt och nagra klarar den inte alls. De fOrblir
endera tysta (intraffar i enstaka fall) eller kan bara med stor vAnda fA
fram nagonting. Det ar svart att avgora om det är bristande trailing i att
anvanda spraket muntligt som ar forklaringen till sAdana misslyckanden
eller om det snarare ar nervositet infOr den ovana situationen som ar or-
saken.

Mr de muntliga resultaten relateras till elevernas sjalvbedomningar i
nagra avseenden framgar det bl a att egenbedomd formAga att klara av
samtal med enbart engelsktalande samvarierar, om an ganska mAttligt.
med utfallet pa det muntliga provet, men att elevernas bedomning av hur
"duktiga" de ar i engelska inte gOr det. Forklaringen till detta tros yam
att elevema inte kopplar "duktighet" till formagan att använda sprAket
praktiskt utan snarare till framgAng i skolan.

Attityder, motivation och aktiviteter

Bade larares och elevers installning till amnet engelska och till skolans
verksamhet har mans med hjalp av ett stort antal enkatfragor. Inte allt
material liar hunnit analyseras infOr den här rapporteringen. Har kan tiara
nAgra huvudresultat rekapituleras och diskuteras.

Lärarnas fortbildningsbehov Engelsklararna har stora behov av fort-
bildning i sitt amne. Sarskilt galler detta fortbildning med avseende pa clet
rnoderna sprakets utveckling och pA kultur-, samhälls- och levnadsfor-
hallanden i engelsktalande lander. Att just dessa behov kanns akuta dr en
naturlig effekt av det allt starkare inflytande som det expansiva engelska
sprAket och den anglosaxiska kulturen har pi van samhalle och inte minst
pa den yngre generationen. Man kan alltsa formoda att lArarna kanner en
viss otillracklighet vad galler kornpetensen i det nyare spinet liksom i
frAga om rnOjligheterna att hjalpa eleverna na laroplanens "realiamAl".
Man har ocksA stora behov av regelbunden fortbildning med inriktning pa
sprAkinlarningsteori och undervisningsmetodik.

Deltagandet i kurser, studiedagar och liknande har samtidigt fdrvAnans-
van liten omfattning enligt vad man kan sluta sig till av laramas rapport-
ering Mojliga anledningarna till detta är fOr begransat utbud, vilket i sin
tur kan bero pA kostnader och dAlig behovsanpassning vad ganer inne-
hAllet i det som erbjuds.
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En alkleles Mar slutsats av utvarderingen ar saledes att kraftfulla atgarder
behover vidtas for att vitalisera fortbildnings- och studiedagsverksam-
heten. Den behOver gOras till ett tatare aterkommande inslag i engelsk-
lararens yrkesutovning och den behOver sannolikt effektiviseras.

Malfragor Lararnas syn pa malen fOr engelskundervisningen stammer
bra Overens mei de angivna malen i Lgr 80. Det som lärarna ser som
allra viktigast ar att eleverna lar sig prata, att fOrstâ vad andra sager och
att vaga anvanda spraket. Ocksa eleverna satter fOrmagan att fOrsta och
formagan att tala framst. Samsynen ar god. En mycket viktig fOrutsattning
fOr gemensam stravan mot de officiella mAlen ar alltsa uppfylld. Detta
betyder dock inte att allt ar gott och val i praktiken ocksa (se t ex
Inlärningsaktiviteter nedan).

Gruppering av eleverna Majoriteten av lararna (9 av 10) ar positivt
installda till grupperingen av eleverna i allman och sarskild kurs. Man
anser att uppdelningen ar bra bade med tanke pa elevernas inlarning och
med tanke pa undervisningen. Det rAder alltsa ingen tvekan om au lararna
fOr narvarande fOredrar nagon form av nivAgruppering. Samtidigt tycker
en majoritet av eleverna, duktiga saval som svaga, att alla i gruppen (dvs
inom ak resp sk) ska lasa samma saker. Detta ar mOjligtvis ett tecken pA
att eleverna inte har samma installning som larama, men har kan man inte
dra nagon saker slutsats eftersom det ar olika pastAenden de tva parterna
har haft att ta stallning till.

Inliirningsaktiviteter Bade larare och elever tillfrAgas om arten och
omfattningen av lektions- och hemarbetet. PA det hela taget far vi en
nagorlunda samstammig bild av vad som fOrekommer, men det finns
ocksa skillnader i uppfattning. Lararna uppger att muntliga aktiviteter
tillhor de mest frekventa inslagen i undervisningen, men samtidigt tycker
halften av eleverna att de fOr sallan far "Taning i att kunna prata om clet
man sjalv vill". Manga elever tycker ocksa att de inte far tillrackligt
mycket traning i att "vaga saga nagot trots att man inte sager det helt
korrekt". Samtidigt ar det en hel del larare som tycker att det ar svart att
aktivera eleverna och fa dem att engagera sig mera spomant i de muntliga
Ovningarna.

Vilja/vaga-attityden ar en viktig mekanism i all sprakinlaming (och ar
med ratta uppmarksammad i laroplanen) och vi har har ett karnproblem i
engelskundervisningen, liksom forstas ocksa i undervisningen i andra
sprak. Bade larare och elever anser att det ar viktigt for den som lär sig
ett sprak att fOrsiika slappa loss, att vaga saga nagot aven om det blir fel,
men and. lyckas man inte fa det att fungera i klassrummet. Bättre
lararutbildning och lararfortbildning, mer satsning pa material- och
metodutveckling, battre gruppdynamisk medvetenhet hos bade larare och
clever samt iikat elevinflytande och clevansvar nar det galler
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OvningsmAlen ar nAgra av de vagar man kan prova for att forbattra den
otillfredsstallande situationen.

I ovrigt har eleverna fAtt ta stallning till i vilken mAn de tycker att var och
en av ett antal valbekanta lektionsaktiviteter har forekommit i lagom
utstrackning eller ej. PA det hela taget har man inga starka OnskemAl i
nAgondera riktningen. Förutom det som namndes ovan om behovet av
egen taltraning ar det jug svarsalternativet "lagom" som valjs av de fiesta
i frAga om ett antal angivna lektionsmoment. Hat far man dock ta i
beaktande att eleverna bara har uttalat sig om en visst urval av aktiviteter
(som de i och for sig nog kanner till ran Hur de skulle ha stallt sig
till ett annat mojligt urval med annan betoning vet vi forstAs inte.

Aktiviteter som eleverna sjalva planerar och genomfor forekommer det
inte sarskilt mycket av pA det hela taget, trots vad som stAr i laroplanenl.
(Lokalt pAgAr det daremot mycken verksamhet med denna inriktning.) I
Over halften av grupperna arbetar elevema sallan eller aldrig med nAgot
de själva valt. Detta innebar rimligtvis att de heller inte är sA mycket
delaktiga i besluteri om mAlen fOr inlarningen allmänt sett. An mindre
tycks de vara delaktiga i den viktiga utvarderingen av uppnAdda mai och
delmil, vilka dessa nu an mA vara i de enskilda fallen. Kanske firms här
f 0 utrymme for utveckling ocksA inom de lovvarda initiativ till
elevplanerad verksamhet som redan fdrekommer. Egen utvardering och
sjalvbedomning bbr kunna ha en viss plats ocksA bland studerande pA det
har stadiet.

Vi noterar vidare att tonvikten i arbetet inte ar riktigt densamma i ak och
sk. Ak har mera av bundna Ovningar knutna till undervisningsmaterial
(t ex lasning och enskilt arbete i ovningsbok), medan sk har mera av
friare och mera kravande aktiviteter (t ex konversation, hOrforstAelse-
ovningar, traning av grammatik). Dessvärre ar det samtidigt sA att elever
som valt allman kurs har storst behov av det man fir mindre av, framst
tal- och horfarstAelsetraning. Att det forhAller sig pA det har viset har bl a
med gruppklimat och allmanna gruppdynamiska fOrhAllanden att Ora
(som i sin tur forstAs är avhangiga andra fOrhAllanden som vi inte haft
mojlighet att gA in pA har).

Prov och bedomning Prov ges i sA gott som alla grupper. Den
vanligaste typen ar glosprov. Relativt vanliga ar ocksA oversattningsprov.
Eleverna accepterar pA det hela taget proven som de ar, men mAnga ut-
trycker oro info'. dem. Forvantningama pA betygen är hoga, inte sallan
med motiveringen att talformAgan ar god och att man inte fAr chansen att

1Till exempel att "Inorn eu huvutimamenr har ldrare och clever i olika kla.sser och arbets-
enheter mnjligher och skyldighet au välja de arbetsornraden sorn engagerar och intresserar
dern" (Lgr 80, Allmiin del, s 15)
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visa vad man kan I det avseendet. Mer an hälften av lararna tycker att
betygsattningen ar "arbetssam".

Laramas asikter om vad som ar viktigt i den muntliga beharskningen av
spraket ar funktionellt praglade. Man framhaver aspekten fungerande
kommunikation snarare an formell sprakriktighet.

I allmanhet visar eleverna gott sjalvfortroende nar de ombeds att bedöma
sin egen beharskning av engelskan. De fiesta anser att de förstar bra nar
de hör nagon tala engelska och likaledes att de sjalva kan gra sig bra
forstadda i tal. Uppfattningen motsags heller inte av provresultaten. Att
resultaten ar valida ser man vidare av att sk-elevernas bedomningar ligger
klart hOgre an ak-elevemas och detta förhallande har en klar parallell i
utfallet pa de mer objektiva fardighetsproven.

Skillnaden mellan allman och sarskild kurs ar större när bedomningarna
Ors gentemot beskrivningar av konkreta spraksituationer (t ex "Du
traffar en engelsman dar du bor och han fragar efter vagen till narmaste
busshallplats") an nar de Ors gentemot en mera Oman utsaga eller fraga
(t ex "Hur bra kan du Ora dig förstadd pa engelska?"). Det förstnamnda
fallet speglar bast den reella fardighetsskillnaden och utfallet bekraftar
den ganska vanliga iakttagelsen att man Or säkrare bedomningar ju mer
specifikt kriteriet ar.

Elevernas attityder till engelskan ar mycket positiva. De fiesta tycker att
amnet är "roligt" (76%) och att det ar lätt. De anser sa gott som utan
undantag att det ar viktigt "au svenskar kan engelska". Nastan alla (96%)
tror ocksa att de kommer att fâ nytta av den engelska de har lärt sig. I
fraga om upplevelser i klassrumssituationen sager dock en majoritet att de
kanner osakerhet när de ska prata engelska. Bara en fjardedel kanner inte
flagon osakerhet alls. Fiertalet uppger ocksa au de skulle karma sig mer
eller mindre osakra i en grupp manniskor sorn bara kan tala engelska.

Korrelationsberakningar visade bl a att det finns klara positiva samband
mellan graden av säkerhet inför talsituationer i skolan och variabler som
antalet tillfallen till att fa prata engelska pa lektionerna, graden av
forstaelse nar lararen pratar engelska samt uppfattningen om den egna
sprakfardigheten. Ju hogre man ligger pa skalan i frAga om dessa
variabler, desto säkrare kanner man sig i allmanhet nar man ska prata
engelska pa lektionema.

En slutsats som man kan dra ar att eleverna behover mer stodatgarder
som bidrar till att de kan kanna större trygghet med spraket i muntliga
kommunikativa situationer.

1 S.
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Svaga elever

En sarskild utredning orn de elever som har de svagaste fardigheterna
visar att det i derma grupp finns en stor overrepresentation av elever fran
allman kurs och av pojkar. (De ar dubbelt sA manga som flickorna). Be-
tygen ar lap och elevema anser ocksA sjalva att de ar daliga i engelska
och att de skulle klara sig daligt bland enbart engelsktalande. Svaga pojkar
har dock lite bättre sjalvfortroende an svaga flickor.

Vidare tycker gruppen svaga i hogre utstrackning an andra att de fan lara
sig mycket i engelska som ar onodigt. PA den har punkten vote det ange-
laget med en uppfoljning. Vad ar det som de svaga anser är onodigt att
lära sig? Vad behöver de mera av i stallet? Och hur ska de ges mojlig-
heterna att tillagna sig detta?

De svaga har mindre kontakt med engelskan utanfor skolan an de ej svaga
har. De tror i mindre utstrackning an &riga att de kommer att fa nytta av
den engelska de Ian sig.

En hypotes om att svaga elever ar relativt sett bättre i muntliga avseenden
an i skriftliga visade sig inte hAlia vid en provning pa van underlag. De
har same resultat pa det muntliga provet an pa las- och skrivproven. De
svaga eleverna behover framfor allt mer ovning pa att ta/a engelska.

Att inte kunna engelska är ett avsevart personligt och socialt handikapp i
dagens samhalle. De svaga som vi har identifierat har har sa daliga fardig-
hetet att de har svart att fdrstA andra som talar engelska och knappast
sjalva kan Ora sig forstadda. De ar troligtvis ocksa handikappade i andra
avseenden. Det ar darför en högst angelagen uppgift for skolan att hjalpa
upp den här elevgruppen till Atminstone en lagsta fungerande kommunika-
tiv nivA i engelska.

Avslutuntk diskussion

Inledningsvis tas har i korthet upp en del fragor som det nu genomforda
projektet har aktualiserat och som det kan finnas anledning att diskutera
ytterligare - mot bakgrund av farsk praktisk erfarenhet infor en even-
tuell ny omgang av nationell utvardering.

Den forsta galler syften. I vilken utstrackning ar det exempelvis mojligt
an genom utvarderingen samtidigt tillgodose sA skilda mat som en genom
sjalva matningen gynnsam pAverkan pA aktiviteter pA faltet och matsaker-
het i utvarderingen av "systemet" (dvs skolan), sa. som i princip - men
inte fullt ut gjorts i det nu aktuella fallet? Atminstone i frAga om vissa
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an-mesomraden fOrefaller det svart att samtidigt tillgodose de tva pa ett
optimalt satt i en och samma matoperation.

Nar det galler frammande sprik, exempelvis, Astadkommer man den mest
onskade aterverkanseffekten genom att fokusera den fria produktiva och
kommunikativa fOrmAgan i tal och skrift. Man anvander for detta upp-
gifter med Oppna svarsmojligheter, i praktiken ragon form av muntlig
provning och olika typer av fri skrivning. Tillforlitligheten i de resultat
som erhalls tenderar dock att vara relativt lag beroende pa att de !It'd-
vandigtvis grundas pa subjektiva bedOmningar. Detta har man kunnat se i
manga undersOkningar. Proven ar alltsa ganska daliga i rent matavseende.
Bedomningen ar ocksâ mycket resurskravande, och naturligtvis alldeles
sarskilt sa om antalet prov dr mycket stort.

Om man a andra sidan efterstravar en hog grad av stabilitet i matningar-
na, och snabb och enkel hantering av svaren, ar det nodvandigt att ta till
testmetoder med objektivt bedOmbara responser, i det vanligaste fallet
flerval. Sadana har da den nackdelen att de inte lika uppenbart speglar de
efterstravade malen och damned inte automatiskt, genom sina exempel,
bidrar till fOrverkligandet av dessa. Det gAr knappast att direkt koppla
besvarandet av flervalsfragor till praktisk och funktionell sprakanvand-
ning av den typ som beskrivs i laroplanen. Det ar i grunden skilda bete-
enden. Flervalsuppgiften dr en dalig fOrebild i undervisningen. Daremot
kan den vara ett utmarkt hjalpmedel vid ren matning.

Det ar med andra ord svart att helt tillfredsstallande uppna det styrande
syftet och matningssyftet samtidigt. Problemet har ofta diskuterats i
utvarderingsforskningen. Se t ex Gipps m fl (1993) som refererar en del
av den omfattande debatt som forts i Storbritannien betraffande svArig-
hetema att fOrena formative och summative assessment for gemensamma
andamal i nationella utvarderingssammanhang.

Gustafsson (1992) diskuterar i en uppsats provs olika funktioner och
anvandningsomrAden, bl a med hanvisning till den pagaende nationella
utvarderingen, och pekar pa de mojligheter som finns att genom valet av
en bestamd typ av urvalsmetod (s k blockdesign eller matrissampling)
tacka av breda spektra av fdrdigheter och uppgiftstyper samtidigt som
kravet pa precision i den totala matningen uppratthalls. Metoden gar i
korthet ut pa att alla elever ges en viss andel av de uppgifter som ingar i
utvarderingsmaterialet, medan den resterande andelen delas upp och ges i
olika "block" till skilda delgrupper pA ett systematiskt satt. Denna senare
andel kan dA innefaua uppgifter av mycket varierande slag, ocksA sAdana
som innebär svarbedOmbar produktiv tillampning av fardigheter, och man
kan darmed fA en mycket allsidig belysning av maluppfyllelsen. Gcnom att
inte alla elever behtiver Ora allt kan dessutom storningen av skolans ordi-
narie verksamhet minimeras. Det amerikanska NAEP-projektet (National
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Assessment of Educational Progress) och andra nationella utvarderings-
projekt bar valt denna urvalsmodell. Utifran vara praktiska erfarenheter
(jfr nedan) forefaller det som om modellen skulle vara lamplig ocksa i
vart sammanhang.

I utvarderingen av fardigheterna i engelska har användningen av upp-
gifter med givna svarsalternativ varit ganska begransad till forman
for uppgifter som kräver egenproduktion av eleverna. Vi kan dar-
med räkna med att styreffekterna har varit goda. A andra sidan har fOrut-
sattningarna fOr att kunna dra Okra slutsatser om fardighetsutvecklingen,
om skillnader mellan grupper, om variabelsamband genom studier av
korrelationer osv inte varit de allra basta. Eventuella fors& till jamfOrel-
ser over tid fOrsvaras ocksa (men 4r dock mojliga att Ora med extra ar-
betsinsatser).

Den kombinerade effekten av ambitionen att i stOrsta mbjliga utstrackning
anvanda elevproduktiva och verklighetsliknande uppgifter och valet av
strategi for samplingen (som 'Ada bidrar till att den Onskade styrningen
far genomslag) har vidare varit att den totala projektinsatsen blivit tung
och resurskravande. Sarskilt galler detta bedomningen av de 10 000
elevernas svar i de relativt omfattande skriftliga proven. Det ar ofran-
komligt att detta i viss utstrackning har minskat utrymmet fOr det ana-
lytiska arbetet med det insamlade materialet.1 Vidare finns det tecken fran
faltet som tyder pa att mangden enkatfragor, grupparbetsuppgifter, prov
osv, totalt Over de skilda amnesemradena, blev sa stor att den framkallade
rnattnadseffekter och negativa reaktioner som i viss man kan ha inverkat
menligt pa resultaten. En ytterligare generell &Aga att tiverväga i

kommande utvarderingar galler darför dimensioneringen av tankt in-
sats, inte minst vad avser belastningen pa skolorna och hanteringen och
tillvaratagandet av insamlade data. Som papekades ovan dr den aspekten
starkt kopplad till designfragan. Genom att renodla syften och striktare
anpassa upplaggningen av arbetet till dessa torde det vara mOjligt att fa ut
an mer av en satsning motsvarande den som nu gjorts. Naturligtvis tikar
man ocksi mojligheterna till detta genom att fullt ut dra nytta av den
erfarenhet som vunnits i de hittills gjorda utvarderingarna.

Slutligen ska bara kort framhallas hur viktigt det är att de mätinstru-
ment och utvärderingsmetoder som kommer till anvandning ar val
avpassade fOr sina syften, inte bara allmant i fOrhallande till gallande
mM flir den verksamhet som studeras, utan ocksa specifikt med hansyn till
niva, struktur, funktion, omfang, praktikalitet etc. Inte minst galler detta
vid stadietivergripande studier och de mycket viktiga studiema Over tid
(som ocksa bOr goras). Vat- erfarenhet sager oss an det finns anledning att

'Byre av projektledare pa en sent stadiwn i arheter bidrog ocksd till svdrighererna med arr
hantera det swra materialet
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lagga ner an stone omsorg pa den forberedande analysen och empiriska
prOvningen av utvarderingsuppgiftens villkor och karaktar fOr att dar-
igenom sakra maximalt utbyte av infonnationsinsamlingen under den tid
som skolorna har mojligheter att stalla till forfogande. Denna ar
ovarderlig ur forskningssynpunkt och maste av en lang rad skill utnyttjas
ytterst ansvarsfullt och sa rationellt som det overhuvud taget ar mojligt.
Darom lär alla vara ense.

F &slag om fortsatt forskningsarbete

I enlighet med NU-projektets intentioner fOreslas här nedan nagra fragor
fOr vidare diskussion och uppfoljning. De fOrsta (numrerade) forslagen
har mer eller mindre direkt anknytning till praktiskt konkreta problem-
stallningar i den engelska utvarderingen och btir kunna komma till an-
vandning pa olika satt, t ex i lararutbildning och i fortbildnings-
sammanhang. De bitSr ocksa kunna tas som utgangspunkt for forsknings-
och utvecklingsarbete inom den nationella utvarderingens egen rain.

Avslutningsvis ges sedan ett mera allmänt perspektiv pa den vidare
hanteringen av det empiriska material som foreligger som ett resultat av
datainsamlingen 1992.

1 Muntlig kommunikationsfortnfiga

Formagan att tala spraket dr ett prioriterat mat i laroplanen. Det sags att
eleverna genom studierna i engelska ska "utveckla sadana fardigheter att
de kan fOrsta talad engelska" och "i tal kan Ora sig fOrstadda pa
engelska". Dessa punkter kommer fOrst under det som laroplanen fOre-
skriver att eleverna skall" kunna. Daremot sags det inte sa mycket i de-
talj om vad det ar i fraga om talformagan som ska utvecklas.

1 det muntliga provet i den engelska utvarderingen bedOms nagra
faktorer i den sprakliga formagan som är viktiga fOr effektiv kom-
munikation (begriplighet, flyt, variation/utfOrlighet, strategianvand-
ning). Hur kan dessa och andra (det finns forstas fler) utvecklas hos
eleverna pa basta satt? Hur etableras till exempel den viktiga strategiska
kompetensen, dvs formagan att hitta altemativa utvagar när det raua
ordet eller uttryckssattet inte infinner sig? Hur bibringas eleverna
battre insikt om betydelsen av det raua uttryckssatet i olika sociala
situationer? Hur nAs malet att kunna anvanda det ratta spraket i det
rata sammanhanget och tried rätt person? Etc. Har finns hell komplex
av fragestallningar som är mycket ofullstandigt utredda och som maste
anses ha hog prioritet i forskningshanseende.

11. 3
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Det muntHga provet och resultaten beskrivs i avsnitten 3.6 och 8.3.
Det ar har att observera att detta ar en typ av prov som siktar in sig pa
en typ av muntlig formaga (dvs att kunna aterberätta nagot som
avlyssnats, formAga att overfora information, huvudsakligen genom
"envagskommunikation"). Andra muntliga provmodeller har annan
uppläggning och andra mal (intervju, provning i par, gruppuppgift etc,
oftast med tonvikt vid interaktion/ kommunikation). Vilka är for-
delarna och nackdelama med de olika modeller man kan tanka sig? Hur
ser en praktiskt tillampbar model! fOr skolan ut? Vilka principer bar
galla for bedomningen och utvärderingen? Hur minimeras utrymmet
fOr subjektivitet i resultaten?

2 Sjalvständigt arbete

Att hos eleverna utveckla en beredvillighet till och vana vid att ta eget
ansvar fiat- inlarningen ar ett synnerligen viktigt mal i skolan. Dad& ar
arbete med självvalda uppgifter ett vasentligt inslag ocksa i engelsk-
studiema, särskilt i de senare Arskurserna. I var undersokning har vi fan
minga rapporter om vad eleverna garna sysslar med pa olika hall i landet
nar de far mOjlighet att Ora egna val. I avsnitt 6.2 (under Elevernas
självvalda arbetsuppgifter) ges kommentarer och en exemplifierande
fOrteckning.

Hur ska de uppslag som finns dar bediimas? Hur anvandbara ar de?
Vad kraver de med hansyn till metodik, inskolning, organisation,
underlag, uppfoljning etc? Kan andra, eventuellt mera utvecklande
sadana, fOreslAs? Hur klarar man de praktiska problem som det sjalv-
valda arbetet ofta innebar (dvs vad avser igangsattning, "handledning",
tillgang till underlag, redovisning m m)?

En inte ovanlig synpunkt i lararrapporteringen är att malsattningen
att eleverna ska tillagna sig ett visst matt av autonomi i inlarningen ofta
fOrsvaras av elevemas egen attityd till denna stravan. En larare sager
t ex:

"Eleverna är initiativfauiga. Det dr svdrt att ge dem egna
uppater. De radste ha anvisningar om vad och hur de skall
Ora. Detta leder till att jag blir tvungen att styra dem hell. Det
gdr inte annars har forslikt och misslyckats."

Hur kan den har typen av upplevda problem hanteras i ett brett ämnes-
didaktiskt perspektiv? Vilka bidrag till liisning kan finnas att hamta
inom exempelvis omrAdena lararutbildning, amnespedagogik och laro-
medelsforskning? 1 vilken man kan en samlad empirisk erfarenhet Abe-
ropas, tillvaratas och fOras in i skolans vardag pa en effektivare salt An
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som nu sker och vilken inriktning bor man ge nytt utvecklings- och
forskningsarbete? (Au behovet av det senare, dvs ny kunskap, ar stort
torde vara stallt utom allt tvivel.)

3 Engelskan utanfOr skolan

Det engelska sprakets pAverkan pA eleverna i livet utanfor skolan blir alit-
mer betydelsefull. Inte sA fA (8%) sager i enkaten (frAga 27) att de lart sig
det mesta av det de kan pA fritiden (dvs genom att se pA TV, lyssna pA
skivor etc). Sammanlagt anser en tredjedel av elevema att de lart sig lika
mycket eller mera pA fritiden. En elev sager t.ex.:

"Jag tänkte bara tala om hur jag On mig mest engelska. Genom
kabel-TV och framfor allt seingtexter. Man undrar vad orden
betyder, skit- upp dem och sen kan man dem. Perfekt sätt att
lära sig! Aven om det kommer med en hel del amerikansk
slang, men det forstár nog de fiesta eindd."

Det ar förstAs tillfredsstallande att fritidsaktiviteter pA det har sattet
stödjer inlamingen. Och knappast nAgon lar misstycka att eleverna ocksA
lär sig en del annat an sAdant som normalt komrner in i undervisningen
(slang m m). Samtidigt innebar det massiva engelskinflytandet utifrAn en
utmaning for skolan.

Hur ska intressen och aktiviteter pA fritiden kunna tillvaratas sA att de
blir till gagn fOr elevernas sprAkfardighetsutveckling? Hur kan det som
eleverna agnar sig At utanfOr skolan integreras med det som hander i
klassrummet och med det som ar laroplanens mal for inlamingen? Kan
traditionella hemuppgifter ersättas med av eleverna sjalva valda arbets-
uppgifter kring engelskans anvandning i massmedier, inom ungdoms-
musik, i ungdomslitteratur etc? Och hur ska man som lärare kunna
klara de krav som "ungdomskulturens engelska" staller pA en?

Hur speglas engelskans Okande roll som intemationellt kommunika-
tionsmedel och kulturbärare i amnets utveckling i skolan?

4 Prov och sjalvbeclOmning

Eu syfte med den nationella utvarderingen är att "Utveckla modeller fOr
utvardering som ger skolorna mOjligheter att relatera resultatet av det
egna arbetet till laroplanens mAl". NAgra av de prov som anvants fOr
engelskans del Aterfinns bland rapportens bilagor (4-8). Beskrivningar,
resultatredovisningar och diskussion finns i huvudtexten.

PA vilket/vilka sätt kan de idéer och uppslag som materialet re-
presenterar nyuiggoras i sprAkundervisningen och i bedOmningen av
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eleverna? Vilka anpassningar behtiver goras under olika givna beting-
elser? Vilka delar av den totala fardigheten kommer man inte At med
de exempel som ges? Vilka kompletterande bedomningsunderlag be-
hover man ?

I vilken man kan ocksa elevema gOras delaktiga i den fortlopande ut-
varderingen av det som man hailer pA med? Vilket utrymrne och vilka
mOjligheter flans det for elevernas sjalvbedomning av det de lart sig
och av den roll de sjalva spelar i inlarningsarbetet? Ar elevplanerad
bestiimning av uppncidda fardigheter mojlig for annat an sjalv-
diagnostisk Aterkoppling? (Elevplanerad inarning fOrekommer redan.)

5 Formella fardigheter

Utvgrderingen av kunskapema och fardigheterna i den engelska delen av
NU gr mest inriktad pA allmän hot-- och Igsforstaelse och pA den pro-
duktiva och kommunikativa formagan i skrift och tal. Detta är helt natur-
ligt med tanke pa vad som ar de viktigaste malen for inlarningen. Men vi
far ocksa genom analysen av det insamlade materialet en god bild av den
mera formella/ strukturella sprakformagan, främst i delproven Win a
Dream och Kate, dvs uppsatsdelen och det muntliga provet. Resultat med
inriktning pa den sprakliga forrnen i skrift redovisas i avsnitten 8.2.9-
8.2.11. (Motsvarande i muntligt avseende rapporteras separat.)

Hur ska elevernas behgrskning av "formerna" (grammatiken, orden,
stavningen) bedOmas mot bakgrund av vad kartlaggningen sager oss?
Ar malen uppfyllda? Har vi en rimlig avvagning mellan det som
uppnAs med avseende pA funktionell och formell beharskning, och
darvid med hansyn tagen till att den fOrra ocksa är beroende av den
senare? Och hur ser avvägningen ut i olika fdrdighetsskikt och i rela-
tion till de attityder som uttrycks? Vad betyder det t.ex. att svaga
elever i 'Ogre utstrackning an andra tycker att de fatt lara sig mycket i
engelska som gr onodigt? Ar det grammatik, stavning och annat som
oftast ovas I bunden form som de i fOrsta hand tanker pA? SAdana ar,
exempelvis, vanligare i den mindre kravande allrnänna kursen an i
särskild kurs.

Nar den pAgaende analysen av de muntliga prestationerna blir fardig
(enligt planerna varen 1994) far vi ett bredare underlag fOr bedom-
ningen av nivan pa savgl de formella fardighetema, dvs med tillagg av
sAdana aspekter som uttal, intonation, fluency m m, som de funktion-
ella fgrdighetema. Vi far da en mycket intressant mitilighet att Ora en
mera total skattning av effekten av grundskolans undervisning i

engelska.
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6 Skolarbete hemma

Elevernas hemarbete domineras av textlasnings- och gloslaxor saint, i lite
mindre utstrackning, grammatik- och oversattningslaxor. I avsnittet 6.4
Hemuppgtfter antyds nagra andra typer av arbetsuppgifter som ges av
larare pa olika hall i landet och som fOr atminstone en del har visat sig
vara anvandbara och stimulerande.

Vilka typer av uppgifter lämpar sig fOr enskilt arbete i och utanfOr
skolan? Hur integreras detta enskilda arbete bast med &rig inlarning?

Hur ska man mer generellt se pa hemarbetet? Vilken är dess roll i
inlarningen i stort? Hur ska man ga till vAga fOr aft fA det att bli ett
naturligt steg p vagen mot de 'nal som lAroplanen anger fOr sprak-
undervisningen?

la M O Oo sa

Den nationella utvarderingen av grundskolan har angelagna och ambitiOsa
Det Ar fraga om en ganska helfackande analys som skall kunna ligga

till grund for beslut om atgarder som kan fOrbAttra skolan, bade lokalt
och nationellt. Wien nas stegvis. Det fOrsta innebär aterforing av resultat
dels i kortfattade rapporter till de deltagande skolorna, dels i mera utfOr-
liga separata amnesrapporter avsedda for skolan, politiker, forskare och
allmanhet. Den foreliggande rapporten utgor en bearbetad och nagot ut-
vidgad version av en Wan (Skolverket, 1993a).

Det vidare malet som bestar i att beskriva forhallanden i skolan pa ett
mera Overgripande och integrerat sätt, att vardera och sa Mgt mojligt
forklara uppnadda resultat, att peka pa generella utvecklingsbehov, att
satta in hela evalueringsinsatsen i ett stOrre utbildningspolitiskt och
samhalleligt sammanhang ligger till stor del utanfor ramen for de indi-
viduella rapportbidragen.l Vad som här kan erbjudas Ar alltsa framst en
bas att bygga vidare pa.

Med den har utgangspunkten rekommenderas att den nu insamlade,
huvudsakligen amnesbundna, informationen tas till vara i amnesdvergrip-
ande och mera generella analyser som tar sikte pa en integrerad precise-
ring av forutsattningar, processer och resultat i dagens skola. Saval av-
sedda som ej avsedda utbildningseffekter bor därvid beskrivas och, natur-
ligtvis, sA langt mOjligt fOrklaras. I Want arbete blir ocksa tillgangen till

11:(5r en diskussion om mojligheter och problem niir del galler overgripande nationell upp-
ftiljning och utviirdering av resultat i skidan. se Kallds (1989).
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de allmänna data som samlats in inom utvarderingen, genom allmän elev-
enkät, allmän ldrarenkdt, föräldraenkat och skolenhetsbeskrivningar
(Skolverket, 1993b), av mycket stort värde.

For engelskans del dr det naturligt att anknyta till fOrhallanden i det andra
sprákamnet i den aktuella omgangen av den nationella utvarderingen, dvs
svenskan. Fardighetsutvecklingen i de tva bor studeras i relation till var-
andra. Bland annat bör man fOrstika faststdlla i vilka avseenden fOr-
hallanden och faktorer i det ena Amnet främjar resp motverkar en
Onskvärd utveckling i det andra. Det bor vidare utredas ytterligare, med
anknytning till tidigare forskning, vilka amnesdidaktiska principer och
processer som kan betraktas som gemensamt tillampliga och fruktbara
inom de rya dmnesomradena. I vilka avseenden kan amnessyn, inldrnings-
aktiviteter, utvärderingsmetoder rn m forenas i de tva? Den gemensamma
utgangspunkten dr att malet dr kommunikationsformaga i vid mening och
detta kan sdrskilt pa det hogre stadiet vara grunden fOr samordnings-
stravanden som blir till gagn fOr elevernas utveckling bade i kortare och
ldngre perspektiv.

Mera generellt kan man saga att det dr den totala "tolkningsramen" fOr
sprakinlarningsresultat uppnadda i grundskolan som det Oiler att fast-
ställa. ViLka ar de relativa bidragen till elevernas fardighetsutveckling av
olika inverkande faktorer som motivation och intresse, tidigare sprak-
kontakter, socio-ekonomisk och kulturell bakgrund, studiebegavning, for-
aldraengagemang, klass- och klassrumskarakteristika, timtal, ldrarkompe-
tens, undervisnings- och inlamingsmetod, studicmaterial m.m.? Hur nas
en Okad fOrstaelse av cle komplexa samband som rader mellan identi-
fierade forutsattningar och processer och olika givna resultat? Med en
samordnad och framatsyftande hantering av den rika databas som byggts
upp bar chansema till att fa svar pa forskningsfragor av det har slaget Oka
avsevärt.

CI MOM 0 Id
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Bilaga I

Lärarenkät 1

(De kursiverade siff-rorna vid fragornas svarsalternativ har skrivits till
for den har rapportens skull. De anger andelen svar i procent av samt-
liga svarande.)

detta formuldr ft-agar vi om den utbildning Du genomgritt, fortbildning o dyl,
betyg, standardprovet samt mdl for undervisningen i engelska. Dessa frtigor her&
Dig sorn ldrare och Du besvarar saledes endast ett sadant formular.

I ett annat formuldr, ENGELSKA Lfirarenldit 2, rör friigorna den eller de klasser/
grupper som Du undervisar i engelska och som ingdr i den nationella ut-
viirderingen av grundskolan. Ett stidant formulfir besvaras for varje klass/grupp
som.medverkar i den nationella utviirderingen.

Gl Om inte att fylla i uppgifterna pd framsidan az, detta hdfte.

UTBILDNING-FORTBILDNING

1. Hur manga ar har Du varit utexaminerad amneslärare? Az-

10 ( ) Ar ej behörig ämneslärare

2. Vi !ken utbildning har Du?
2 ( ) Enbart gymnasieskola
1 ( ) Enbart ldasslararexamen

91 ( ) AmneslararbehOrighet/ämneslararex./adj.behorighet/fil kand/fil mag
5 ( ) Annan: Vilken?

3. Vilken utbildning har Du i engelska?
11 ( ) Ingen utbildning utover gymnasieskola el dyl
4 ( ) Enbart den engelska jag laste inorn klasslararutbildningen

82 ( ) Akademiska betyg/poang: betyg/poang
3 ( ) Annat: Vad?

4. Har Du deltagit i nagon fortbildningskurs i engelska?
44 ( ) Nej
14 ( ) Ja, mindre an 1 vecka
7 ( ) la, ungefar 1 vecka

13 ( ) Ja, ungefar 2 veckor
11 ( ) Ja, mellan 2 - 4 veckor
11 ( ) Ja, rner an 4 veckor

Om "Ja", vad var det for inriktning/inriktningar (rubrik) pa den/de kurserna
och var var de forlagda?
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5. I lur mar-1ga studiedagar sorn ror undervisning i frammande sprAk har Du
deltagit i de senaste tre (3) Aren?

Ungefar dagar

6 Vilket/vilka andra amnen, förutom engelska, undervisar Du i?

1 ( ) Inget annat amne
46 ( ) Svenska (som modersrnAl)

7 ( ) Svenska som andrasprAk
42 ( ) Tyska
27 ( ) Franska

1 ( ) Spanska
2 ( ) Musik
2 ( ) ldrott
1 ( ) Slöjd

19 ( ) Annat amne:

7. Hur manga Ar har Du sammanlagt undervisat i engelska pa hogstadiet?

Ar

8. Hur lAng tid har Du sarnrnanlagt tillbringat i ett engelsksprAkigt land?

1 ( ) Jag har aldrig varit i ett engelsksprikigt land
18 ( ) Mindre an 1 mAnad
46 ( ) Me Ilan 1 och 6 mAnader
17 ( ) Me Ilan 6 manader och 1 At-
18 ( ) Mer an 1 Ar

9. Mr var Du senast i ett engelsksprakigt land?

( ) Jag har aldrig varit i ett engelsksprAkigt land

( ) For At- sedan
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10. Har Du idag nagot behov av fortbildning inom följande omraden
for Din undervisning i engelska pa hogstadiet?

a. Tala engelska

b. Uttal och intonation

c. Första talad engelska

Ja

( )

( )

( )

66

39

29

Tveksamt

( ) 10

( ) 24

( ) 25

Nej

( )

( )

( )

23

37

47

d. Skriva engelska ( ) 32 ) 30 ( ) 38

e. Lisa engelsksprikig skonlitteratur ( ) 41 ( ) 20 ( ) 39

f. Grammatik ( ) 30 ( ) 31 ( ) 39

g. Kunskap orn hur sprakinlarning gar till ( ) 60 ( ) 22 ( ) 19

h. Metodik ( ) 67 ( ) 19 ( ) 15

1. Fakta om engelsksprakiga !ander ( ) 76 ( ) 14 ( ) 10

j. Annat ( ) 54 ( ) 6 ( ) 39

Vad?

11, Vad Or Du fiir att underhalla Din sprakfardighet i engelska (förutom
undervisning och lektionsförberedelser)?

a. Lyssnar pa engelska i

Minst 1g/
vecka

Minst 1g/
manad

Minst lg/
terrnin

Sal lan/
aldrig

b.

massmedia

Laser engelska tidnirtgar

( ) 88 ( ) 9 ( ) 1 ( ) 2

eller 'kicker ( ) 40 ( ) 34 ( ) 21 ( ) 5

c. Talar engelska i privatlivet ( ) 13 ( ) 19 ( ) 33 ( ) 35

d.

e.

Skriver engelska i privatlivet ( )

Bedriver nagon form av

9 ( ) 22 ( ) 33 ( ) 35

studier i engelska ( ) 9 ( ) 7 ( ) 79 ( ) 65

f. Nagot annat ( ) 14 ( ) 6 ( ) 13 ( )

Vad?
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BETYG OCH BETYGSSATTNING
12. Vad tycker Du om betygssattningen? Ta stallning till varje pastaende nedan.

a. Den ar arbtssam att Ora

b. Jag ar nöjd med min betygssattning

c. Det ar latt att sätta betyg

d. Jag diskuterar min betygssattning
med kollegor

e. Det finns clever som jag ar osaker
pa vilket betyg jag skall ge

f. Jag diskuterar betygen med eleverna

Kommentar:

Ja,ofta Tveksamt/
ruigongAng

Nej,
sallan/aldng

( ) 58 ( ) 36 ( ) 6

( ) 66 ( ) 30 ( ) 4

( ) 18 ( ) 41 ( ) 41

( ) 60 ( ) 36 ( ) 4

( ) 29 ( ) 68 ( ) 3

( ) 54 ( ) 32 ( ) 74

PROV OCH LAXFORHOR

13. Hur manga skriftliga prov respektive laxforhör ger Du under hela arskurs 9?
(Orn Du inte ger nagra skriftliga prov/laxforhör skriver Du 0 nedan.)

skriftliga prov

skriftliga laxforhör

14. Hur manga muntliga prov, dvs prov dar eleverna själva fAr agera muntligt,
ger Du under hela högstadiet? (Orn Du inte ger nAgra rnuntliga prov skriver
Du "0" nedan.)

muntliga prov

15. Hur ofta for Du anteckningar om elevernas prestationer, utover deras betyg
samt deras resultat pa skriftliga prov och skriftliga laxfOrhör?
3 ( ) efter varje lektion

79 ( ) ungefar en gang/vecka
23 ( ) nagra ganger/manad
13 ( ) ungefar en gang/manad
25 ( ) !Agra ganger/termin

9 ( ) ungefar en gang/termin
8 ( sallan/aldrig

fIib



16. Vilka faktorer ar viktiga vid bedornningen av elevernas muntliga prestatio-
ner? Markera betydelsen av varje del nedan.

a. Korrekthet

b. "Flyt" i sprAket (fluency)

c. Hur väl innehAllet gAr fram

d. Uttal

e. "Vilja - vAga"

f. FOrmAga att Ora oförberedda inlagg

g. Form Aga att hitta omskrivningar

h. FOrmAga att anvanda gester,
minspel o dyl

i. Annat:

Mycket
viktigt

( ) 3

( ) 64

( ) 85

Ganska
viktigt

( ) 65

( )35

( ) 75

Ganska
oviktig

( )30

( ) ()

Oviktigt

( ) 2

( ) 0

( ) 0

( ) 22 ( ) 74 ( ) 4 ( ) 0

( ) 77 ( ) 27 ( ) I ( ) 0

( ) 36 ( ) 55 ( ) 8 ( )

( ) 58 ( ) 38 ( ) 4 ( ) 0

( ) 15 ( )43 ( )35 ( )

( ) 53 ( ) 24 ( ) 24 ( ) 0

17. Hur hanterar Du elevernas skriftliga prov i engelska? Markera frekvensen
for varje fOrslag nedan.

Varie Ong De fiesta
gAnger

a. Jag raknar ut poangen kir varje elev ( ) 85 ( ) 13

b. Jag raknar ut medel i klassen ( ) 74 ( ) 18

c. DA flera grupper i skolan har sam-
ma prov raknar vi ut medel fOr alla ( ) 66 ) 15

d. Jag kornmenterar varje elevs
resultat skriftligt ) 7 ( )13

e. Jag gAr efterAt igenom provet
i hela klassen ( ) 72 ( ) 27

f. Jag gAr igenom provet rnuntligt
med var)e elev ( ) 2 ( ) 5

g. Jag satter inte poäng utan got en helhets-
bediimning av vale ploys resultat ( ) 2 ( ) 7

[bland

( ) 2

( ) 6

( )10

( ) 56

( ) 5

( )39

( 129

tiallan/
aldrig

( ) 0

(1 2

(

( I 25

( 1 2

( I C4

1 1 t);?

h. Annat: ( ) 45 ( ) 13 ( 116 I I .ob

161 1 53



MAL FoR UNDERVISNINGEN I ENGELSKA
18. Lgr -80 (s 77): "Genom studier i engelska skall eleverna utveckla sddana

fardigheter att de.... Hur viktiga tycker Du de arigivna mAlen ar?

Mycket
viktigt

a. "kan förstA talad engelska" ( ) 99

b. "i tal kan Ora sig förstAdda pA engelska" ( ) 97

c. "kan lasa och förstA texter av olika slag" ( ) 67

Ganska
viktigt

( ) 7

( ) 3

( )33

Mindre
viktigt
( ) 0

( ) 0

( ) 0

d. "kan anvanda sprAket i skrift i enkla former" ( ) 50 ( ) 47 ( ) .3

e. "vill och vAgar anvanda engelska" (

f. "fAr kannedom om och intresse for vardagsliv,
arbetsliv, samhallsförhAllanden och kultur
i framst engelsktalande lander" (

g. "blir medvetna om den betydelse engelska
har for kontakter med manniskor i olika delar
av världen" (

) 94

) 34

)56

(

(

(

) 6

)58

)39

(

(

(

) 0

) 9

) 6

Kommentar:

19. Hur kan Du tillgodose laroplanens mAl i Din egen undervisning?
Det ar
mycket
svIrt

Dctär
ganska
svirt

Det Sr
ganska
latt

Det är
mycket
tau

a. "kan fOrstA talad engelska" ( ) 0 ( ) 12 ( )66 ( )2.3

b. "i tal kan Ora sig fOrstAdda pA engelska" ( ) 3 ( )34 ( )57 ( ) 7

C. "kan läsa och fOrstA texter av olika slag" ( ) I

d. "kan använda sprAket i skrift i enkla
former" ( ) 3

(

(

)13

)22

(

(

)72

)65

(

(

)14

)11

C. "vill och vAgar använda engelska" ( )

f. "fAr kannedom om och intresse fOr vardags-
liv, arbetsliv, samhällsförhAllanden och
kultur i framst engelsktalande lander" (

g. "blir medvetna om den betydelse
engelska har for kontakter med manniskor

olika delar v varlden" (

5

7

.5

(

(

(

)48

)44

)24

(

(

(

)43

)45

)58

(

(

(

) 4

) .3

113

Kommentar: .

1 5 3
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STANDARDPROVET I ARSKURS 8

20. Vad tycker Du om standardprovet i engelska? Svara pa varje pastaende
nedan.

a. I standardprovet provas det
som jag tycker az viktigt att
kunna i engelska

Stammer Stammer Stammer inte Stammer mtt-
mycket bra ganska bra sa bra alls

( )

b. Eleverna brukar vara valdigt
nervosa infor standardprovet ( )

c. Standardprovet tar upp sadant
som vi arbetat med pa lektionerna ( )

d. Standardprovet dr mycket
viktigt for betygen ( )

e. Klasserna brukar tavla med
varandra om att vara bast pa
standardprovet ( )

f. Jag gar igenom provet efterat
med var och en av eleverna ( )

g. Standardprovet är likt de andra
proven som vi har i engelska ( )

h. Standardprovet ger anvisningar
om det som ar viktigt att kunna
i engelska ( )

i. Standardprovet är till god
hjalp vid betygssattningen ( )

Ovriga Asikter om standardprovet:

13 ( )72 ( )14 ( ) 1

77 ( )37 ( )35 ( ) 10

5 ( )70 ( )24 ( ) 1

5 ( )37 ( )50 ( ) 8

1 ( ) 10 ( )33 ) 56

2 ( ) 5 ( )20 ( ) 73

1 ( )20 )59 ( ) 19

7 ( )64 ( )25 ( ) 4

11 ( )66 ( )19 ( ) 4

UPPDELNING I ALLMAN OCH SARSKILD KURS ELLER LIKNANDE

21. Hur är eleverna grupperade i undervisningen i engelska pa Din skola?
3 ( ) Eleverna grupperas inte alls utan laser engelska i helklass

92 ( ) I allman och särskild kurs
6 ( ) Annan gruppering (beskriv kortfattat)



22. Vad tycker Du om uppdelningen i allrnan/särskild kurs (oavsett om ni har en
sadan i Din skola eller inte)?

Ja, säkert

a. Den ar bra for bade larare

Ja, kanske Nej, kanske Nej, inte
tnte alls

och elever ( )

b. Den är bra for eleverna,
framfor allt for de svaga ( )

c. Det är lattare att undervisa
med en a:Ian gruppering ( )

d. Den är bra for eleverna,
framfOr allt felr de duktiga ( )

e. Det blir ett alltftir negativt urval
elever i allrnan kurs ( )

f. Det dr roligare att undervisa
orn eleverna är grupperade ( )

62

65

72

56

15

49

(

(

(

(

(

(

) 26

) 22

) 20

) 36

)40

) 32

( )

( )

( )

( )

( )

( )

9

9

6

6

20

12

( )

( )

( )

( )

( )

( )

2

3

2

2

24

g. Det blir stor risk for sk taktikval ( )

h. Det är alltfOr stokigt att under-
visa i allman kurs ( )

i. Undervisningstakten ar allde-
les for langsam i allman kurs ( )

j. Jag foredrar att undervisa
i sarskild kurs ( )

k. Den är nOcIvändig (IA det gal-
ler undervisningen i engelska ( )

18

7

3

37

48

( ) 40

( ) 33

( ) 18

C ) 29

( ) 23

( )

( )

( )

( )

( )

26

26

38

13

18

( )

( )

( )

( )

( )

17

35

41

21

10

1. Kunskapsspridningen i sarskild
kurs är mycket stor ( )

m.Det är en orättvis fordelning
bland lararna: vissa larare
undervisar enbart i särskild kurs ( )

40

4

(

(

) 45

) 9

( )

( )

12

18

( )

( )

3

69

n. Annat ( ) 67 ( ) 13 ( ) ( ) 20

Vad? .

1 64



23. Hur manga terminer har Du, totalt, undervisat i nedanstaende grupperings-
former?

Aldrig Endast
tillfalliga
inhopp

1-2
terrni-
ner

3-4
termi-
no-

5-
term-
ner

a. Allman kurs ( ) 2 ( ) / ( ) 7 ( ) 6 ( ) 83

b. Sarskild kurs ( ) 4 ( ) 2 ( ) 5 ( ) 4 ( )85

c. Helklass ( ) 47 ( ) 5 ( ) 18 ( ) 11 ( ) 20

d. Annat ( ) 37 ( ) 3 ( )11 ( ) 13 ( )27

Vad?

24. Vad tror Du det beror pa om en elev i slutet av Al( 9 inte har grundlaggande
kunskaper och fardigheter i engelska? Markera varje faktor nedan.

Mycket Ganska Inte Inte aIl
viktigt vikugt viktigt vikugt

a. Bristande grunder Iran
rnellanstadiet ( )

b. Bristande kunskap och fardighet
i modersmalet ( )

c. Bristande studiemotivation ( )

d. Bristande individuella
fdrutsättningar ( )

e. Bristande intresse for amnet ( )

I. Brister i st8det hemifran ( )

g. Koncentrationssvarigheter ( )

h. Brister i undervisningsmaterialet
pa högstadiet ( )

i. Svarigheter med att individualisera
undervisningen pa hogstadiet ( )

j. Brister i Din egen kompetens ( )

k. Annat ( )

Vad'

Ih5

25

44

(

(

) 55

) 48

(

(

) 18

) 8

(

(

) 3

) 1

71 ( ) 28 ( ) 1 ( )

56 ( ) 40 ( ) 5 ( ) -

56 ( ) 40 ( ) 4 ( )

29 ( ) 49 ( ) 22 ( ) 1

62 ( ) 37 ) )

6 ( ) 28 ( )48 ( ) 18

25 ( ) 50 ( ) 21 ( ) 4

22 ( ) 37 ( ) 28 ( ) 13

67 ( ) 17 ( ) 17 (

tC2



Pd denna sida dr Du vakornrnen att skriva Dina konmentarer kring freigorna i
detta häfte.

TACK FOR FIJAI.PEN!

Gruppen smn arhetat med N tiengelska
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Bilaga 2

Lärarenkät 2

(De kursiverade siffrorna vid frdgornas svarsalternativ har skrivits till fOr den har
rapportens skull. De anger andelen svar i procent av samtliga svarandei

Frilgorna i iietta formuldr rat den klassIgrupp sour ingdr i urvalet for den nation-
ella utviirderingen. Om Du liar flera klasser/grupper som deltar i denna
utvdrdering, bar Du selledes fylla i flera adana lrür fortnuldr - ett for varje
klass/grupp.

Gl Orrt inte att besvara uppgifterna p4 framsidan av detta formuldr. Dessutom
maste vi be Dig att, i slutet av detta formulfir, fylla i en lista ph de Cleve,- som ingar
i den liar klassen/gruppen samt att Iiiir ocksrl markera om migon elev varit
frhnvarande pa noigon del av elevmaterialet i engelska.

1. Hur grupperas eleverna i den har klassen/gruppen?
34 ( ) Allman kurs
60 ( ) Sarskild kurs

2 ( ) Ej alternativkursuppdelat
4 ( ) Annan gruppering:

2. Ar Du klassens/gruppens ordinarie lärare i engelska?
92 ( ) Ja

6 ( ) Nej, jag ar lángtidsvikarie
2 ( ) Annat, namligen

3. Forekornmer det stodundervisning i engelska i k:assen?
85 ( ) Nej, aldrig

4 ( ) Ja, ibland
5 ( Ja, varje vecka
6 ( ) Ja, varje lektion

Om ja, vem ger stodundervisningen7

4a. Finns det clever i klassen/gruppen sorn inte last full kurs i engelska
mellanstadiet?
16 ( ) Ja, elever
84 ( ) Nej

4b. Om Du svarat Ja pa förra fragan - vilka at: orsakerna till att de inte last full
kurs?

o

1 S 4



5. I vilken lokal/vilka lokaler sker undervisningen for denna grupp?

79 ( ) I samma lokal alla lektioner
17 ( ) Vi vaxlar mellan tvA. lokaler
4 ( ) Vi vaxlar rnellan tre eller fler lokaler

6. Nar det galler denna grupp hur ofta anvander Du foljande undervisnings-
material?

Varje
lektion

a. Larobok ( )31

b. Arbetsbok ( ) 18

Varje
vecka

( )

( )

61

51

Varje
nAnad

( ) 7

( ) 10

Sallan
/aldrig

( ) 2

( ) 22

c. Lararhandledning ( ) 1 ( ) 24 ( ) 31 ( ) 44

d. Bredvidlasningsböcker ( ) 0 ( ) 10 ( ) 51 ( ) 39

e. Texter frAn tidningar/tidskrifter ( )

f. Inspelat material kopplat
till laromedel ( )

g. Inspelat material producerat
a v utbildningsradion ( )

h. Inspelat material Du själv spelat
in frAn t ex radio/TV ( )

0

8

0

0

( )

( )

( )

( )

4

63

3

I

( )

( )

( )

( )

38

23

57

21

( )

( )

( )

( )

58

7

40

79

1. Kopierat material for inlarning
av ordfOrrAd och grammatik ( ) 1 ( ) 22 ( ) 55 ( ) 22

j. Material som Du själv gjort ( )

k. Ovningsbticker i grammatik
och Oversattning ( )

3

2

( )

( )

32

16

( )

( )

57

40

)

( )

15

43

1. Matezial som eleverna
sjalva valt ( ) 0 ( ) 5 ( ) 24 ( ) 71

rn. NAgot nat ( ) 3 ( ) 10 ( ) 37 ( ) 51

Vad?

I tig



7. Ungefar hur ofta agnar sig eleverna At följande aktiviteter pA Dina lektioner i

engelska i den har gruppen?
Varje Varje Vale Sa Ilan
lektion vecka mAnad /aldrig

a. 1.-asPr tyst ( ) 12 ( )47 ( )34 ( )

b. Laser hogt ( ) 23 ( ) 64 ( )12 ( ) 7

c. Talar engelska med varandra H18 ( )53 ( )22 ( ) 7

d. Talar engelska med Dig ( )61 ( ) 31 ( ) 5 ( ) 3

e. Skriver egna berättelser pA engelska ( ) 1 () 6 ( )58 ( )36

f. Ovar uttal pA engelska ( )42 ( )42 ( )11 ( ) 5

g. Sjunger pA ehgelska ( ) () 1 ( )12 ( )87

h. Arbetar med nAgot de själva valt ( ) 0 ( ) 8 ( )35 ( )56

i. Tranar grammatik ( ) 6 () 60 ( )31 ( ) 3

j. Oversätter frAn svenska till engelska ( ) 7 ( ) 44 ( ) 42 ( ) 7

k. Oversatter frAn engelska till svenska ( ) 12 ( ) 54 ( ) 25 ( ) 7

I. Skriver svar pA frAgor pA engelska ( ) 6

m. Berittar n&got sammanhängande
pA engelska inför karnrater ( ) 3

n. Got- egna inspelningar pA
bandspelare eller video ( ) -

o. Laser om hur det Sr i engelsktalande
lander ( ) I

( ) 44

( ) 26

( ) 0

( ) 7

( ) 42

( ) 51

( ) 4

( ) 67

( ) 9

( ) 20

( 1 96

( ) 25

p. Arbetar enskilt i arbetsboken ( ) 7 ( ) 59 ( ) 24 ( ) 11

q. Använder lexikon ( ) 3

r. Tranar att aiwanda ord och uttryck i
egna meningar ( ) 14

( ) 23

( ) 45

( ) 53

( ) 35

( ) 27

( ) 6

s Lyssnar pA inspelat material ( ) 7 ( ) 55 ( 1 34 ( ) 5

t. NAgot annat ( ) 6 ) 8 ( ) .37 ( ) 49

Vad?
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8. Hur stor del av undervisningstiden upptar foljande arbetssatt?

Större akIsk
delen

Ungefar aklsk
hälften

Mindre aklsk
in hilften

Knappt ak/sk
nAgon

a. Enskilt arbete ( ) 7 10/3 ( ) 23 27/20 ( ) 64 55/70 ( ) 7 8/7
b. Pararbete ( ) 6 4/6 ( ) 31 34/30 ( ) 57 58/58 ( ) 5 4/6
c. Grupparbete ( ) 1 1/1 ( ) 6 7/6 ( ) 41 39/45 ( ) 52 53/48
d. Arbete i helkIass ( ) 25 20/27 ( ) 39 41/39 ( ) 31 34/30 ( ) 6 5/4

9. Hur stor del av undervisningstiden har Dina clever rniijlighet att sjalva välja
att arbeta med olika uppgifter?

2 ( ) Stone delen av undervisningstiden
7 ( ) Ungefar halften av undervisningstiden

46 ( ) Mindre an halften av undervisningstiden
42 ( ) Knappt nAgon del av undervisningstiden

3 ( ) Ingen del av undervisningstiden

Exempel pA uppgifter elever valjer:

10. Under hur stor del av undervisningstiden talar Du engelska?

3 ( ) He la tiden
51 ( ) Nästan hela tiden
37 ( ) Ungefar hälften av tiden

9 ( ) Mindre an halften av tiden
1 ( ) Nastan aldrig/aldrig

11. Under hur stor del av undervisningstiden Sr arbetssprAket engelska?

3 ( ) He la tiden
40 ( ) Nastan hela tiden
39 ( ) Ungefar hälften av tiden
16 ( ) Mindre an halften av tiden

2 ( ) Nastan aldrig/aldrig

12a. Integreras engelskundervisningen med andra amnen i den har gruppen?

( ) Nej
7 ( ) Ja. Vilket/vilka?

12b. Om "ja" pA frAga 17a: Beskriv kortfattat hur denna integering sker:
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13. Vad anser Du om det laromedel i engelska som just nu anvands i den här
gruppen? Tag stallning till varje pistAende nedan.

Stammer Stammer
mycket bra ganska bra

a. Det stammer rnycket väl Overens med

Stammer Sta mmer
inte sa bra nue alls

malen i Lgr 80 ( )23 ( ) 67 ( ) 9 ( ) 0

b. Texterna ar mycket intressanta ( ) 15 ( ) 60 ( ) 23 ( ) 1

c. Ovningsmaterialet ar alltfOr ensidigt ( )10 ( ) 26 ( ) 49 ( ) 15

d. Eleverna tycker mycket om det (

e. Det ger ett otillrickligt underlag for att
individualisera undervisningen (

) 4

) /6

(

(

) 58

) 42

(

(

)34

) 36

(

(

) 4

) 6

f. Texterna ax fOr latta ( ) 3 ( ) 8 ( ) 64 ( ) 26

g. Ovningsmaterialet ar varierat (

h. Det innehAller for mAnga grammatiska

)12 ( ) 51 ( ) 31 ( ) 6

Ovningar (

i. Det ger ett alltför litet underlag for
ordförrAdsOvningar (

j. Det ger ett bra underlag fOr komrnuni-
kativa ovningar av olika slag (

k. De tematiska avsnitten ar felt. lAnga
(eleverna trottnar) (

) 1

) 6

)10

) 2

(

(

(

(

) 8

) 24

) 47

) 13

(

(

(

(

) 67

) 48

)37

) 61

(

(

(

(

) 24

) 22

) 7

) 25

I. Texterna anknyter i for liten
utstrackning till elevernas intressen

m. Det ger mAnga uppslag till sjalvstandigt
arbete (

n. De grammatiska fOrklaringarna ar
alltfor abstrakta (

) 7

) 3

) 3

(

(

(

) 35

) 34

) 22

(

(

(

) 49

) 52

) 56

(

(

(

) 10

) 11

) 19

o. SprAket speglar inte modernt sprAkbruk ( ) 1 ( 11 ( ) 60 ( )28

p. Texterna saknar verklighetsanknytning ( ) 1 ( ) 13 ( > 55 ( ) 31

Annat ( ) ( ) ( ) (

Vad?

171



14. Ungefar hur ofta brukar Du ge följande typer av prov i engelska i den hal-
gruppen (bry Dig inte orn att olika typer kan förekomma i samma prov)?

Varje Nlágra NAgra Sal la n /
vecka ggr/mSnad ggr/termin a Id rig

01. Grammatikprov ( ) 2 ( ) 14 ( ) 73 ( ) 11

02. Glosprov ( )30 ( ) 46 ( ) 24 ) 1

03. Oversattning fran engelska till svenska ( ) 7 ( ) 18 ( ) 50 ( ) 26

04. Oversittning fran svenska till engelska ( ) 8 ( ) 22 ( ) 59 ( ) 11

05. Fri skriftlig produktion ( ) 2 ( ) 16 ( ) 59 ( ) 23

06. Prov i hörförstaelse ( ) 1 ( ) 15 ( ) 45 ( ) 39

07. Prov i lasförstAelse ( ) 3 ( ) 12 ( ) 65 ( ) 20

08. Muntliga prov, dvs prov där eleverna
själva agerar muntligt ( ) 6 ( ) 9 ( ) 25 ( ) 60

09. Diktamensprov ( ) 1 ( ) 5 ( ) 19 ( ) 75

10. Diagnostiska prov ( ) ( ) 4 ( ) 41 ( ) 55

11. Annat ( ) 9 ( ) 3 ( ) 42 ( ) 46

Vad?

15. Vilka prov tror Du bast speglar elevernas allrnanna sprakfardighet? Skriv
numret pa de TRE basta provtyperna enligt foregaende fraga.

1 172



16. Vilken typ av uppgifter brukar Du anyanda i de skriftliga proven?

1 ( ) Jag ger inga skriftliga prov
Valle
gang

Varannan
gang

Nand Sa Ilan/
a Id rig

a.

b.

FrAgor med oppna, korta, svar

Uppgifter som kraver relativt

( ) 35 ( ) 11 ( ) 45 ( ) 10

lAnga skriftliga svar ( ) 10 ( ) 9 ( ) 41 ( ) 41

c. Fri skrivning ( ) 6 ( ) 14 ( ) 56 ( ) 24

d. FrAgor med fasta svarsalternativ ( ) 15 ( ) 7 ( ) 43 ( ) 36

e. Blandade typer av frAgor ( ) 44 ( ) 15 ( ) 36 ( ) 5

f. Annat ( ) 41 ( ) 9 ( ) 29 ( ) 21

Vad?

17. Var kommer proven ifrAn?
Varjc
gang

Varannan
gang

[bland Sal Ian/
aldrig

a.

b.

Jag gar proven själv

Jag gör proven tillsammans

) 37 ( ) 20 ( ) 35 ( ) 8

c.

med mina kollegor

Jag anvander pray som ingAr

( )18 ( )15 ( ) 39 ( )28

d.

i laromedel

Jag använder andra fardig-

( ) 6 ( ) 13 ( ) 46 ( )35

producerade prov ( ) 1 ( ) 4 ( ) 36 ( )59

e. NAgot annat ( ) ( ) ( ) ( )

Vad7

18. Hur ofta har denna grupp hemuppgifter i engelska?
ak/sk

5 ( ) Till varje lektion 3/7
66 ( ) Ungefar tvA gAnger/vecka 54/74
29 ( ) Ungefar en gAng/vecka 41/19

1 ( ) Ungefar en gAng/mAnad 2/0
0 ( ) Sal lan eller aldrig 1/0
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19. Vad brukar hemuppgifterna innehálla (bry Dig inte om att flera moment kan
forekomma i samma hemuppgift)?

Varje ak/sk
vecka

NAgra
ggr/mAnad

NAgra
ggr/termin

Sa Ilan/
aldrig

a. Grammatik ( ) 9/33 ( ) 49/58 ( ) 23/9 ( ) 18/0

b. Glosor ( ) 92/91 ( ) 6/9 ( ) 1/0 ( ) 0/0

c. Textlasning ( ) 75/88 ( ) 18/10 ( ) 5/1 ( ) 2/1

d. Ovningar i arbetsboken ) 9/13 ( ) 47/53 ( ) 26/20 ( ) 18/13

e Fri skrivning ( ) 1/1 ( ) 12/20 ( ) 20/50 ( ) 67/29

f. Fri lasning ( ) 0/2 ( ) 9/12 ( ) 32/47 ( ) 59/39

g. Oversattning ( ) 25/16 ( ) 24/38 ( ) 27/32 ( ) 24/13

h. Annat ( ) 14/13 ( ) 21/29 ( ) 7/32 ( ) 27/26

Vad?

20. Hur skulle Du beskriva kunskapsnivan hos eleverna i denna grupp ?

ak/sk %)

... (antal) clever over medel, 33 / 34

(antal) elever pa medel, 33 / 34

(antal) elever under medel, 34 / 33

av totalt (summa) clever i denna grupp.

21. Hur manga av eleverna i denna grupp tror Du skulle klara vardagliga situatio-
nor i England utan att använda svenska (eller annat modersmal)? Got- en
skattning som baseras pa elevernas kommunikativa formaga.

m = 15 clever av totalt . m .7 18 clever.

Pd foljande sida dr Du viiikommen att skriva nor de kommentarer Du har
angdende dels frdgorna i detta formuldr, dots de prov (se kolumnerna ovan) som
ingdtt i insamlingen.
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Kommentarer angáende frágorna i detta formuldr.

Kommentarer angáende hjudningen av matenalet engelNka:

. .....

Kommentarer angAende de prov som ingAr i utvärderingen av engekka:

TACK FOR HJAITEN'
Gruppen som arhetat med Ntlensekka
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Bilaga 3

Elevenkäten

(De kursiverade siffrorna vid frdgornas svarsalternativ har skrivits till (or den hiir
rapportens skull. De anger andelen spar i procent av samtliga svarande.)

Hdr iir nagra fragor som rör undervisningen i engelska och vad du kan i
engelska. Svara genom att skriva X i den ( ) som passar

1. Mr borjade du lasa engelska i skolan? I Arskurs

2. Vilken kurs i engelska laser du nu?
27 ( ) Allman kurs
71 ( ) Sarskild kurs

2 ( ) I min klass har vi inte alternativkurser

3. Vilken kurs i engelska valde du da du borjade i arskurs 7?
16 ( ) Allman kurs
79 ( ) Sarskild kurs

6 ( ) Valde inte nAgon kurs

Om ni inte har nagon kursuppdelning pa skolan gar du direkt till frciga 6.

4. Vilka var de viktigaste skalen for att valja denna kurs dA du skulle börja
Arskurs 7? Las igenom varje pastaende nedan och markera hur viktigt vart
och ett ar. OBS! Markera din uppfattning efter varje pastaende!

a. Den starride med hur mycket

Myckct
viktigt

Ganska
viktigt

Inte sarskilt
viktigt

Inte alls
viktigt

engelska jag ville läsa ( )

b. Den passade bast dA jag tankte pA
vad jag kunde i mellanstadiet ( )

c. Mina föräldrar tyckte alt jag skulle
välja den kursen ( )

d. jag trodde studietakten i den kursen
skulle passa mig bast ( )

30

36

11

43

( )

( )

( )

( )

51

47

24

45

( ) 15

( ) 14

( ) 37

( ) 10

( ) 3

( ) 3

C C 29

( ) 2

e. Mina kamrater valde den kursen

f Min larare pa mellanstadiet tyckte
att jag skulk valja den kurson

( )

( )

2

12

( )

(

8

32

( ) 3U

1 1 29

I 1

C

59

28



Om du bytt kurs under hiigstadiet, ska du svara pa niista frkga ocksa.

Om du jnte bytt kurs gar du till fraga 6.

5. Varfor har du bytt kurs? GA igenom varje skäl nedan och ange hur viktigt eller
oviktigt vart och ett var for dig.

viktigt

a. Den nya kursen stämde battre med

Mycket Ganska
viktigt

Inte sarskilt
viktigt

Inte alls
viktigt

hur mycket engelska jag ville läsa

b. Den passade mig battre med tanke
pA vad jag kunde i engelska

c. Mina fordldrar tyckte att jag skulle
byta kurs

d. Den engelska som man Idr sig pa den
nya kursen passade bättre for den
gymnasielinje jag tankte vdlja

e. Studietakten i den nya kursen
passade mig bättre

( )

( )

( )

( )

( )

37

40

7

12

39

(

(

(

(

(

) 41

) 42

) 17

) 26

) 40

(

(

(

(

(

) 14

) 13

) 32

) 34

) 74

( )

( )

( )

( )

( )

8

7-

45

28

8

f. Mina kamrater hade valt denna kurs ( )

g. Jag fick rAdet att byta av liar syo-
funktionar eller yrkesvalsldrare ( )

h. Min ldrare pa hogstadiet tyckte att
jag skulle byta ( )

i. Chansen dr storre att a bättre betyg
pA den nya kursen ( )

4

6

13

48

(

(

(

(

) 70

) 16

) 26

) 31

(

(

(

(

) 22

) 23

) 26

) 73

( )

( )

( )

( )

64

55

36

8

6 Ilur svart tycker du det är med engelska i skolan?

2 ( ) Mycket svArt
32 ( ) Ganska svArt
52 ( ) Ganska lAtt
14 ( Mycket latt
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7. Hur roligt tycker du det ar med engelska i skolan?

19 ( ) Mycket roligt
57 ( ) Ganska roligt
19 ( ) Ganska trakigt

5 ( ) Mycket trakigt

8. Hur mycket kan du försth när en engelsksprakig person talar vngelska
lagom takt och utan alltfor mycket dialekt?

0 ( ) Nästan ingenting
1 ( ) Nagra enstaka ord
5 ( ) Nagra rneningar

29 ( ) Ganska mycket
53 ( ) Nastan allt
12 ( ) Al lt

9 Hur bra kan du göra dig förstadd pa engelska?

0 ( ) Jag kan inte saga nagot ails
1 ( ) Jag kan saga nagra enstaka ord
3 ( ) Jag kan saga nagra enkla meningar

29 ( ) Jag kan prata lite
59 ( ) Jag kan prata ganska bra

8 ( ) Jag kan prata rnycket bra

10. Har du nagon gang varit i ett land, där vardagsspraket ar engelska
(t ex USA, England, Australien)?

64 ( ) Nej
26 ( ) Ja, pa semester i ett engelsksprakigt land

7 ( ) Ja, pa sprakresa i ett engelsksprakigt land
2 ( ) Ja, har bolt i engelsksprakigt land

11.Du som svarat "fa" pd förra frdgan: Hur lange har du sammanlagt varit
ett engelsksprakigt land?

52 ( ) Mindre an 1 manad
27 ( ) Ungefar 1 manad
10 ( ) Ungefar 2 manader
72 ( ) Ungefar 3 manader eller mer
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12. När, var och hur brukar du traffa pa det engelska spraket uttiver engelsk-
lektionerna i skolan? Fundera pa varje fraga, en i taget, och svara sedan
ungeför hur of ta du brukar Ora det.

a. 1IOr engelska pa radio

b. Hör engelska pa TV, video eller bio
(textadpa svenska)

c Hör engelska pa TV, t ex nagon
kabeITV-kanal (ej textad pa svenska)

d. Lyssnar pa engelska sangtexter

e. Laser serier pa engelska

f. Laser tidningar eller backer pa
engelska (inte larobocker)

g. Haller pa med spel eller dylikt pa
engelska (t ex dator eller rollspel)

h. Skriver brev pa engelska

I. Pratar engelska med nagon har
hemma

Varje
dag

( ) 14

( ) 75

Varje
vecka

( ) 14

( ) 22

Valle
mAnad

( ) 14

( ) 2

Sal Ian
Ialdng

( )58

( ) 1

( ) 40 ( ) 22 ( ) 20 ( 119

( ) 84 ( ) 10 ( ) 2 ( 1 3

( ) 2 ( ) 5 ( )18 ( )75

( ) 2 ( 1 7 ( ) 19 ( )72

( )10 ( ) 16 ( ) 23 ( )52

( ) 1 ( ) 7 ( ) 20 ( ) 72

( ) 2 ( ) 5 ( ) /2 ( )81

13. Hur tror du att du skulle känna dig tillsammans med en grupp rnanniskor,
som bara kan tala engelska?

4 ( ) Mycket osaker
23 ( ) Ganska osaker
56 ( ) Nagot osäker
17 ( ) Inte alls osaker
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14. Hur tror du att du skulle klara dig tillsammans med en grupp människur,
som bara kan tala engelska?

1 ( ) Jag skulle knappast första nagonting alls
3 ( ) Jag skulle första en del, men inte kunna saga nagot

39 ( ) Jag skulle kunna prata lite engelska med dem
50 ( ) Jag skulle kunna prata engelska ganska bra med dem

8 ( ) Jag skulle kunna prata engelska mycket bra med dem

15. Tycker du det är viktigt att svenskar kan engelska?

72 ( ) Ja, mycket viktigt
26 ( ) Jo, ganska viktigt

1 ( ) Nej, ganska onocligt
1 ( ) Nej, helt onödigt

16. Hur ofta har ni ldxor i engelska?

53 ( ) Till i stort sett varje lektion
45 ( ) Ungefär en gang i veckan

2 ( ) .Ungefdr en gang i manaden
1 ( ) Sal lan eller aldrig

17. Hur bra brukar du for det mesta kunna dina ldxor, nal- du kommer till
lektionen?

21 ( ) Mycket bra
66 ( ) Ganska bra
12 ( ) Ganska daligt

2 ( ) Mycket daligt

18. Hur viktigt tycker du det dr att kunna fOljande saker utanfiir skolan ?

a. Kunna fOrsta när nagon talar
engelska

b. Kunna Lisa engelska

c. Kunna tala engelska

d Kunna skriva engelska

e. Karina till saker om !ander dar
engelska tabs

181

Mycket Ganska Int(' sarsktlt Inte alk
viktigt viktigt viktigt viktigt

) 78 ( ) 21 ( ) 1 ( 1 0

( ) 51 ( ) 44 ( ) 5 ( )

( )75 ( )24 ( 1 1 ( )

( ) 36 ( ) 4`4 ( 1 14 ( ) I

( ) 7 ) 0
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19. Hur ofta pratar din larare engelska pA lektionerna?

11 ( ) I fela tiden
51 ( ) Nastan hela tiden
26 ( ) Ungefar halften av tiden

9 ( ) Mindre an halften av tiden
2 ( ) Sat llan

20. Hur mycket engelska brukar du fA prata under lektionerna?

5 ( ) Nastan ingenting
13 ( ) Bara enstaka ord
66 ( ) Bara korta meningar
17 ( ) Jag pratar ganska mycket

21. Hur känner du dig när du pratar engelska under lektionerna?

3 ( ) Mycket osdker
15 ( ) Ganska osaker
56 ( ) NAgot osaker
26 ( ) Inte alls osaker

22. I lur mycket förstAr du, nal- din Idrare pratar engelska under lektionerna?

1 ( ) Jag förstAr ganska lite
10 ( ) Jag förstAr en hel del
47 ( ) Jag förstAr det mesta
41 ( ) Jag förstAr allting

23. I lur duktig tror du din Idrare tycker att du ar i engelska?

3 ( ) Mycket dAlig
21 ( ) Ganska dAlig
67 ( ) Ganska duktig

9 ( ) Mycket duktig

24 I Tur duktig tycker du siiile att du ar i engelska?

2 ( ) Mycket dAlig
17 ( I Ganska dAlig
71 ( ) Ganska duktig
11 ( Mycket duktig



25 Brukar dina föräldrar forhora dig pA engelsklaxorna?

5 ( I Ja, alltid
9 ( ) Ja, nästan alltid

33 ( ) Ja, ibland
25 ( ) Nej, nästan aldrig
29 ( ) Nej, aldrig

26. Hur bra trot- du din mamma eller pappa kan engelska (tank pA den av dem
du tror kan det bast)?

29 ( ) Mycket bra
44 ( ) Ganska bra
20 ( ) Ganska dAligt

7 ( ) Mycket dAligt

27. Var trot- du sjalv att du lart dig det mesta av den engelska du kan?

79 ( ) Nästan allt i skolan
47 ( ) Mest i skolan
26 ( ) Ungefar lika mycket pA fritiden som i skolan

8 ( Mer pA fritiden an i skolan

28. Vilket betyg fick du i engelska ht i Ak 9 m =3 ,20

29. Vilket betyg i engelska tycker du att du borde fAtt ht i Ak 9 m -3.4 ti

Om dina svar pA frAgorna 28 och 29 skiljer sig At vad beror det pA?

30. Vad tror du att du fAr for betyg i slutet av vArterminen i Ak 9?

31. Vilket betyg tycker du att du bor fA i slutet av vArterminen i Ak 9? m

Om dina svar pA frAgorna 30 och 31 skiljer sig At - vad beror del pA)
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32. Vad A: viktigt att lära sig for att kunna ett frarnmande sprAk? Markera hur
viktig varje del som narnns nedan ar.

Mycket Ganska Inte sarsktIt Ink alk
vtktigt viktigt vaktigt viktigt

a. att vAga saga nAgot trots att man
kanske inte sager det helt korrekt (

b. att kunna förstA nar nAgon talar
engelska (

c. grammatik (

d. ord (

e. att kunna prata om det man *Iv vill (

f. att kunna skriva nAgot eget (

g. att kunna Oversatta fran svenska till
engelska och tvartom (

h. att kunna läsa och förstA olika texter (

I. att ha ratt uttal (

j. att kunna saga och skriva saker
grammatiskt korrekt (

k. NAgot annat (

Vad?

) 63 ( )34 ( ) 3 ( ) 0

) 76 ( ) 24 ( ) I ( )

) 18 ( )50 ( )28 ( ) 5

51 ( )45 ( ) 4 ( ) 1

) 57 ( ) 38 ( ) 5 ( ) 0

) 31 ( ) 52 ( )16 ( ) 1

) 51 ( )42 ( ) 6 ( ) 1

) 49 ( )45 ( ) 6 ( ) 0

) 22 ( )54 ( )22 ( ) 2

) 14 ( ) 46 ( )33 ( ) 7

) 38 ( )21 ( )12 ( )28

33. Har ar nagra pAstAenden om din larobok. Markera din Asikt orn vart och
eft

a. Läroboken ar rnycket bra
b. Laroboken är mycket lätt

Stammer Stammer Stammer Stammer
mycket bra ganska bra inte ai bra mte alls

( 10

( ) 10

c. Läroboken ar mycket trAkig ( ) 17

d. Jag har last mig mycket engelska
genom att arbeta med laroboken ( ) 70

e Vi i klassen har bestamt att vi skall
ha den har laroboken ( ) 3

t Alla i klassen har sarnma larohok ( 1 SS

0
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34. Hur ofta har ni, pA hogstadiet, agnat er At olika moment pA lektionerna i
engelska? Markera din Asikt for var.* moment nedan.

AI Metes Lite for Lapin I ite for All& le,
fcir ofta ofta sallan for saihin

a trailing i att vAga saga
nAgot trots att man inte
sager det helt korrekt (

b. traning i att kunna fOrstA
nar nAgon talar engelska (

c. grammatikregler (

d. ordinlarning (

e. traning i att kunna prata
om det man själv viii (

f. träning i att kunna skriva
nAgot eget (

g. träning i att kunna Over-
satta frAn svenska till
engelska och tvärtom (

h. traning i att läsa och fOrstA
olika slags texter (

i. uttalsträning (

j trailing i att kunna saga
och skriva saker
grammatiskt korrekt (

) 2 ( ) 4 ( ) 52 ( ) 30 ( ) 12

) 2 ( ) 6 ( ) 69 ( ) 19 ( ) 3

) 11 ( ) 26 ( ) 51 ( ) 11 ( ) 2

) 5 ( )14 ( ) 68 ( ) 1? ( ) I

) 2 ( ) 4 ( ) 41 ( ) 43 ( ) 1r)

) 2 ( ) 7 ( 53 ( ) .32 ( )

) 4 ( ) 14 ( ) 69 ( ) 11 ( )

) 4 ( ) 13 ( ) 73 ( ) 9 ( ) I

) 3 ( ) 7 ( ) 61 ( ) 27 ( ) 4

) 7 ( ) 18 ( ) 59 ( ) 14 ( 2

k . Annat

Vad?

3S. !Jur ofta har ni skriftliga laxfOrhor/glosforhor?

44 ( ) Varje vecka
28 ( ) Varannan vecka
74 ( ) Varje mAnad

9 ( ) NAgra gAnger per termin
2 ( NAgon gAng per termin
.3 ( Sallan/aldrig

1X5
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36. Hur ofta har ni skriftliga prov, färutom laxforhor/glosforhör?
3 ( ) Varje vecka
3 ( ) Varannan vecka

14 ( ) Varje rriAnad
66 ( ) NAgra gAnger per termin
12 ( ) NAgon gAng per termin

3 ( ) Sallan/aldrig

37. Hur ofta har ni muntliga prov, utover muntliga laxforhor?
30 ( ) NAgra gAnger per termin
14 ( ) NAgon gAng per termin
73 ( ) NAgon gAng per lasar
43 ( ) Aldrig

38. Vad tycker du om de skriftliga proven ni har i engelska (ej laxfOrhor)? Tag
stallning till vart och ett av pAstAendena nedan.

Stammer Stammer Stammer Sthmmer
mycket bra ganska bra Inte sa bra Into alls

a. Proven provar det som jag tycker är
viktigt att kunna ( ) 18 ( ) 60 ( ) 19 ( ) 3

b. Jag är alltid nervös infor proven ( ) 22 ( ) 33 ( ) 30 ( ) 15

c. Jag fAr visa vad jag kan

d. Proven tar upp det mesta av det
som vi gAtt igenom pA lektionerna

o Proven är mycket viktiga for betygen

f. Vi brukar tavla orn att vara bast
pA proven

g. Det dr viktigt att läraren gAr
igenorn proven efterAt

h. Jag tycker att lararen lagger fOr stor
vikt vid de skriftliga proven

( ) 25 ( ) 50 ( ) 22 ( ) 4

( ) 32 ( ) 55 ( ) 11 ( ) 2

( ) 41 ( ) 44 ( ) 73 ( ) 2

( ) 6 ( ) 16 ( ) 35 ( ) 44

( >47 ( ) 41 ( ) 10 ( ) 3

( ) 18 ( ) 31 ( ) 42 ( ) 9

39. Pratar nAgon gAng din larare med dig om hur det gAr for dig i engelka7
4 ( ) Ja, regelbundet flora gAnger per termin

46 ( ) Ja, nAgon gAng per termin
.30 ( ) la, nAgon gAng per läsAr
?() ( Nei

1 c2
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40. Far ni for det mesta reda pa klassens medelpoang pa ett prov?
69 ( ) Ja, alidd
23 ( ) Ja, fOr det mesta

6 ( ) Ja, ibland
2 ( ) Nej aldrig

41. Här nedan fOljer ett anta1 pastaenden om engelska. Tag ställning till vart
och ett genom att sätta kryss i den ruta som nassar bast.

a. Jag kan tillrackligt i engelska

b. Jag tror att jag kommer att ha nytta
av den engelska som jag lärt mig

c. Jag skulle vilja lära mig mer
engelska i skolan

d. FOr det mesta ger jag upp dA vi har
prov i engelska

e. Jag kan bli bättre i engelska ern jag
anstränger rnig

f. Jag har EAU lara mig mycke i
engelska som ar onOdigt

g. Jag tycker alla elever i min grupp
skall lasa samma saker i engelska

h. Jag har varit tvungen att arbeta
mycket extra med engelska
pa mellanstadiet
pa hOgstadiet

i. Jag ar n8jd med vad jag presterat i
engelska
pa mellanstadiet
pa hogstadiet

Stammer Stammer
mycket bra ganska bra

Stammer
inte sA bra

Stammer
inte all

( ) 12 ( ) 43 ( ) 40 ( 1 5

( ) 63 ( )33 ( ) ;

( 1 43 ( ) 39 ( ) In ( ) 2

( ) 4 ( 111 ( 1.33 ( 51

( ) 42 ( ) 43 ( 113 ( 3 2

( ) 6 ( 118 ( )53 ( ) 24

( ) 27 ( )43 1 122 1 ) 8

( ) 4 ( 110 1 131 ( 55
( ) 4 1 314 ( )31 ( )51

) 32 ( )46 ( ) 1i C 3 b

( ) 20 ( I 4i I )2() ( )

I X7
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42. 1iur skulle du Mara av att tala och/eller första engelska i följande situa-
t inner?

Mycket
bra

a Du traffar en engelsrnan clar du
bor och han fragar efter vagen

Canska
bra

Gartska
dâhgt

M vcket
dMigt

till närmaste busshallplats (

b En person som inte kan engelska
har fin ett brev sorn han ber dig
lasa for att sedan berana vad det
innehaller. Du far använda lexikon (

c Du hamnar pa en fest med bara
engelsktalande ungdomar (

) 42

) 53

) 19

(

(

(

) 51

) 41

) 62

(

(

(

) 7

) 6

) 18

1

(

(

) 1

1 1

) 1

d Du ser pa en engelsk film wan text (

e Du har fan en apparat där bruks-

) 33 ( )57 ( ) 9 ( 1 1

anvisningen dr skriven pa engelska (

f Du skall läsa en bok som du gillar
och den dr skriven pa engelska (

g Du tar emot ett telefonsamtal där en
engelsktalande person fragar efter
nagon av dina fördldrar. Du skall
förklara an han skall ringa senare (

h Du skall skriva ett brev till en
engelsk brevviin. Du har lexikon (

i Du skall ringa till London for att
kontrollera bokningen av ett
hotellrum (

j Du kommer till England och skall bo
hos en engelsk familj (

) 20

) 14

) 56

) 48

) 16

) 24

(

(

(

(

(

(

) 54

)55

) 38

) 42

)51

)61

(

(

(

(

(

(

) 24

)27

) 6

8

)30

)13

(1 2

( ) 4

( ) 1

( ) 1

( ) 4

( ) 2

Om du har migra kommentarer till freigorna i den liar enkiiten sti skriv garna dent
har nedan.

I /iS



TACK FOR IIJALPEN!

Vanta rned att vända blad till,. din Ware .,ager hIP
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Bilaga 4

Hörförstaelseprovet Long Black Train

NUengelska 1

This is a listening comprehension test. You will hear a song by l.ee Hazel-
wood and you will be asked to answer some questions.

lou will hear the song twice and you may look at the questions while you
liten Sometimes you can answer in one or two words and sometimes vou
way need to write a full sentence. Give your answers in English, please!

1,1

"41 C ,

BEST COPY AVAILABLE



Questions:

1 What is the name of the town?

2. When did the two boys meet?

3 What did they often do together?

4 What were the two hoys dreams for the future?

Why was Jim sent to prison?

() Who caught him?

7 What does the singer think about the little town?

Why do you think the train is important here?

rnd of part 1.
Po not slat( with the next part until your teadter tells you!



Bilaga 5

LasförstAcIseprovet Pete and Karim

NUengelska 2

I-his story is written by Norma Klein. Please read the two pages and then
answer the questions on the following pages. Give your answrrs in Inglish,

please!

Pete 1 in the telt) and Karim go to the same class and are great triendt--

Now that I rn in the eighth grade my school lets us go out for lunch
'sually my best friend, Kanm, and I go to the pizza place round the corner

or the bagel shop down the block It partly depends on whether we Wel like
eating with a crowd of other kids or lust talking to ourselves The piria
place is so crliwded, there s no Wa v YOU Ca it have a cOrivvrsalion about
anything



At the Bagel Shop we took our orders to a table in the back. Karim pulled
some tickets out of this pocket. .1 got them, he said, sort of shyly.

I took the tickets and looked at them. Four first-row seats to the Go-Go's
concert at Radio City! -Fantastic!" I said. llowd your father get them?"

lie knows someone,- Karim said.

It seems like Karim's father always knows someone. He's gotten us tickets
to a Knicks game, to a McEnroe-Connors final, and even to a Michael
Jackson concert. He's an Arab, but last year he moved his family, which
consists of him, Karim and Karim's mother, Susie, who's American, to
New York City. He says you get better value for your money here. They live
in the Parker Meridien Hotel because Karim's parents travel a lot and his
mother isn't that big on housekeeping. To me it's a great set-up. Not only is
his mother not around most of the time to scream at him about cleaning up
his room, there's even a maid service. If Karim goes out for a hamburger or
something at night, they remake the bed while he's away, and sometimes
even turn down the sheets and leave him some chocolates with a card
saying SI.EEP WELL. You have to be pretty amazingly rich to live like that
day in and day out. My stepfather, Harold, says a day's rent at the Meridien
is probably more than he earns a month.

'So, who do you want to go withr I asked.

Karim looked around the Bagel Shop to make sure no one was there from
our class. "Rachel.-

She's your first choice?"

She's my only choice,- Karim said.

1 91



Karim lust entered the Ilaines School last year, so he hasn't known Rachel

Piker as long as I have. He didn't even have girls in his classes at the school
he used to go to, so he's not really used to them vet I've been at I Iaines since
kindergarten, and I can remember all the mean things Rachel's been doing
since she was five years old: making fun of people, dumping sand on top ot
my painting while it was still wet, doing imitations of new kids and giggling
hysterically when they came into the room.

But in the last year or so Rachel has, even I have to admit, gotten
outstandingly attractive. She has shiny black hair and blue eyes and the
beginning of what Harold calls an A-plus supercalifragilisticexpialidocious
figure. To me that doesn't make up for her character, but I can see how if
you hadn't known her that long, it might.

What if she doesn't want to go? I said -Don't you have another choice?

lie shook his head sadly.

Okay,. I said, finishing my Coke. "I'll see what I can do

Do you think she'll say year he asked eagerly.

Sure", I said. I didn't want to add that Rachel might say yes just because she
wanted to go to the concert, not because she especially likes Karim.

I don't know if it's because he's a foreigner or what, hut Karim is actually
scared of girls. Ile says he thinks about them a lot, but he never knows what
to say to them. I don't have that problem at all. I don't see what there is to
he scared about. Some girls are weird, some are nice-that 's Just the way God
or whoever set it up.

Please continue on Hu' next page.



Questions:

Please answer the questions below. Give short answers in English!

What made it possible for Karim and Pete to have lunch out of school?

What places did they choose from for their lunch?

Why did they want to get away from their schoolmates on this
occasion?

4. I low had Karim got hold of the tickets?

Give two reasons why Karim's family finds it practical to live in a
hotel

Please continue on the nert page.



l'ete says Karim's family"s way of living is a "great set-up-.
What does he mean?

What change has Pete noticed in Rachel lately?

8 Why does Pete dislike Rachel?

Why does Pete know so much about Rachel?

10 What worries l'ete about Karim inviting Rachel to the concert?

11 What can you say about Pete.s attitude to girls?



Bilaga 6

Deiproven Dialogues, Beans och Letter

NUengelska 3. Dialogues.

You will hear some dialogues in English. Before every dialogue you

will hear a question. After the dialogue you will hear the question a
second time. Then write your answers on your answer sheet after
the number of the dialogue. Give your answers in English, please!

Questions:

1. Where are the boy and the girl?

2. What are the two persons talking about?

3. What are these two persons talking about?

4. Where are they?

5. What is the tourist looking for?

6. What does the tourist ask for?

End of part 3.
Do not start with the next part until your teacher tells you!

1 qgthk., a,ku.
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Listening Comprehension
(Transkription av inspelning)

Dialogues

You will hear some dialogues in English. Before every dialogue you will
hear a question. After the dialogue you will hear the question a second
time. Then write your answers on your answer sheet after the number (if
the dialogue. Give your answers in English, please!

Number I . You will hear a boy and a girl. Where are they?

Girl: Excuse me! Do you know if...
Boy: )'es?
Girl: I want... I'm going to Harrisburg. Do I have

Reading?
Boy: Reading? Well, I'm not quite sure. I'm getting

self. You'd better ask the conductor. lie can't
him a minute ago.

to change trains at

off at Reading my
be far away. I saw

Where are the boy and the girl? Write your answer after question I .
Write your answer in English. please!

And now the next dialogue. llere are two more people. What are they
talking about?

Boy:
Man:

Boy:
Man:

You lent mc some money last week. I forgot how much it was.
I don't remember at all. It couldn't have been very much. Don't
bother. Forget it.
No. I like to pay you hack.
All right. 50p, wasn't it?

What are the two persons talking about? Write your answer after question
2. Write it in English.

Here are two more people. This time we want you to answer two ques
lions, number 3 and number 4. What are the two persons talking about
and where are they?

Woman:

Woman:

Alan:
Woman.

They're nice shoes, aren't they?
Yes, they're Italian, aren't they?
Oh yes! We got them yesterday. Would you like to try them
on?
Yes, please.
Fr... Your si/e... eight, nine...?



Man: Nine. But I've never liked black shoes. Haven't you got another
colour?

Woman: No, I'm sorry!

Answer question number 3 first.
What are these two persons talking about?

And the next question:
Where are they? Write your answer after question 4.

And now number 5. You will hear a tourist who needs some help. What
is the tourist looking for?

Woman: Oh, excuse me!
Boy: Yes?
Woman: Is there a good place to go swimming around here?
l3oy: Well...
Woman: We'd like to go for a swim, but we'd like a nice sandy place

that's safe for the children.
Boy: Oh, yes! There's a wonderful place not far away. Just follow

this road. When you see the sea, you turn left. You can't miss
it.

What is the tourist looking for? Write your answer after question S.

Number 6. Here's another tourist who needs help. What does he ask for?

Man: Ilello, do you speak English?
Girl: Yes, a little.
Mart: Is there a service station nearby?
Girl:
Man: I need gas. You know, petrol for my car.
(,trl: Oh yes! There's one over there. Opposite the hospital. You can

just see it from here. Over there, see?

What does the tourist ask for? Write your answer after question O.

End of part 3.
Don't start with the next part until your teacher tells you.
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NUengelska 4. Reans.

You are going to listen to a New Zealander, Richard Corballis, who

will tell you a little about his country and its history and then read a
story. The story is written by the Maori writer, Patricia Grace, and

it is called 'Beans'.

In New Zealand there live both European immigrants and the
Maoris, the original inhabitants.

You will hear the text twice. The first time you will hear the full
text. Then the text will he divided into three sections and you will
get time to answer the questions in the pauses. Give your answers

in English, please!

Please contin Ue On the next page.
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Questions:

Section I.

1. From what language does the name New Zealand come?

2. When did the first white people come to New Zealand?

3. What were the Maori wars about?

4. 1 low large is the Maori population today?

Section II.

5. Why does he go into town?

6. What is his ride to town like?

Please continue on the next paNe



7. When does he have to be at the clubhouse?

8. What does he do in the game?

Section III.

9. Why does he go to the dairy?

10. What feeling does he get from the stink of the pigs?

11. I low does he eat the lemons?

12. Who says that he is 'full of beans'?

13. What is this boy like who is 'full of beans'?

End of part 4.
Po not start with the next part until uour teacher tells you!



Listening Comprehension
(Transkription av inspelning)

Beans

You are going to listen to a New Zealander, Richard Corha His, who will
tell you a little about his country and its history and then read a story. The
story is written by the Maori writer, Patricia Grace, and it is called
Beans' .

In New Zealand there live both European immigrants and the Maoris, the
original inhabitants.

You will hear the text twice. The first time you will hear the full te.u.
Then the text will be divided into three sections and you will get time to
answer the questions in the pauses. Give your answers in English, please!

- Mr Corballis, it's a great pleasure to have you here with us. You've
come all the way from New Zealand and you've promised to speak a little
about the history of your country and to read a story by a Maori writer.
Will you please take over?

Yes! Yes, I'm always pleased to talk about New Zealand. Er... just some
brief history. The first people that we know of to live in New Zealand
were these Maori people. They've been in the country about a thousand
years. The first white mcn, or pakehas as we call them, following the
Maori word for them, came to New Zealand in the 17th century. A
Dutchman, Abel Tasman, discovered New Zealand in 1642. And of course
the namc New Zealand is a Dutch name, which he gave the country. But it
was the British, of course, who colonized New Zealand in the 19th
century. And it was a peaceful colonization, to begin with at least, unlike
even Australia, next door to us, which had a more violent clash between
the native aborigines and the white men settling thc country. The Maoris
signed a treaty with the English, the treaty of Waitangi in 1840, and that's
the beginning of New Zealand as a British colony.

But the peace didn't last very long. There were wars with the Maoris, the
Maori wars as we call thcm, quite soon after that. Mainly fought over
land... Land is something which is very precious to the Maori people.
They identify with their land because their ancestors arc buried in it and
all their tribal history is tied up with their land. And they could see that
they were losing the land to the white settlers. So there were the Maori
wars which, of course, the white men won and there was a great loss or
life among the Maoris. And really, after that I think we lost sight of the
Maoris for, perhaps. almost a hundred years. Occasionally, we would
bring them out to sing their songs and do some of their ... rituals for
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public occasions. But.., it wasn't really until the 1960's that the Maoris
started to come back into our life in any... very meaningful way. This was
partly because the Maori population had increased a good deal. After the
Maori wars, there were only about forty thousand of them left. Now there
are about three hundred thousand. That's about a tenth of the New
Zealand population of three million. So... suddenly, the Maoris burst upon
us, again. And one of the things that they've begun to do, is to write.
Now, of course, Maoris writing is something quite new. They did not
have a written language before the white man arrived. And although some
of them are writing in the Maori language, which is still used in some
corners of New Zealand, but not very widely, most of the writing is being
done in English and it's a story by one of these writers, a woman called
Patricia Grace, that I want to read to you now. It's just a little short story
about a day in the life of a young Maori boy. So perhaps I'll go straight
into that.

The story is called 'Beans' and you'll see why when I get to the end.

-Every Saturday morning in winter term I bike into town to play rugby.
Winter's a great time. We live three miles out of town and the way in is
mostly uphill, so I need to get a good early start to be in town by nine. On
the way in, I don't get a chance to look around me or notice things very
much, because the going is fairly hard. Now and again, where it gets a bit
steep. I have to stand up on the pedals and really tread hard. But it's great
getting off to rugby on a Saturday morning with my towel and change of
clothes on the carrier. And pushing hard to get there by nine, that's great!

By the time I get to the grounds, Fin really puffing and I know my face is
about the colour of the clubhouse roof, hut I'm ready to go on, though.
can't wait to get on the field and get stuck into the game. I really go for it.
I watch that ball and chase it all over the place. Where the ball goes. I go.
I tackle, handle, kick, run ... everything! I do everything I can think of
and I feel gi -,c1! Sometimes it's cold and muddy and when I gct thrown
down into the mud and come up all mucky, I feel great, because all the
mud shows that I've really made a game of it. The dirtier I get, the better
I like it, because I don't want to miss out on anything!

Then after the game I strip off and get under the shower in the club
room. And sometimes thc water is boiling hot, and sometimes cold as
anything. And, whatever it is, you are hopping up and down and getting
clean and yelling out to your mates about the game and saying: 'Is it hot
or cold in your one?' Then I need a drink. I get a drink from the dairy
across the road. The dairy is always jammed full of us boys getting
drinks. Yon should hear the noise, you should really hear it.
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Going homc is one of the best bits of all. I hop on the bike and away I go!
Hardly any pushing at all. Gee, it's good! I can look about me and sec
everything growing, cabbages and caulis, potatoes and all sorts of vegeta-
bles. And some of the paddocks are all plowed up and have rows of green
just showing through. All neat and tidy and not much different to look at
from the coloured squares of knitting my sister does for girl guides. You
see all sorts of people out in the gardens working on big machines or
walking along the rows weeding and hoeing. That's the sort of place it is
around here. Everything grows and big trucks take all the stuff away and
then it starts all over again.

But, I must tell you, past all the gardens, about a mile and a half from
where I live, there's a fairly steep rise. It's about the steepest part on the
way home and I really have to puff up that bit. Then I get to the top and
there's a long steep slope going down. It's so steep and straight, it makes
you wanna yell, and I usually do. That's not all, though. Just as you start
picking up speed on the down slope you get this great whiff of pigs.
Phew, pigs! Makes you want tb laugh and shout, it's such a stink. And as 1
go whizzing down the stretch on my bike, I do a big sniff-up... a great big
sniff, and get a full load of the smell of pigs. It's such a horrible great
stink that I don't know how to describe it. We've got a book in our
library at school and in it there's a poem about bells. And the poem says
'joyous', 'the joyous ringing of bells' or 'bells ringing joyously',
something like that. Well, joyous, is the word I think of when I smell the
pigs, joyous. A joyous big stink of pigs! It's really great!

It's not far to my place, after I've taken the straight. When I get home. I
lean my bike up against the shed and I feel really hot and done for. I don't
go straight inside, though. Instead I flop myself down on the grass under-
neath the lemon tree. And I pick a lemon and I take huge bite out of it!
The lemons on our tree are as sour as sour, but I take a big bite because I
feel so good! It makes me pull awful faces and roll over and over in the
grass, but I keep on taking big bites until the lemon is all gone, skin and
everything! And then I pick another lemon and eat that all up too, because
I don't want to miss a thing in all my life.

We have an old lady living next to us. She's pretty old. She doesn't do
much, except walk around the garden. One day, I heard her say to mum:
'Ile's full of beans that boy of yours, full of beans!'

Now read the first set of questions. Questions I to 4.

Etter en paus lases texten en gang till med pauser ocksa elter
Section II (fragorna 5-8) och Section Ill (fragoma 9-13)

Fnd part 4 Don't ,unt with the neAt part until Your teacher tells you'
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NUengelska 5. Letter

This is a letter to a girl. Jenny, from Peter and his mum. Some
words are miss!ng in the letter. Try to fill in the missing words in
the blanks.

Sometimes you may have to choose between several words. Do not
write more than ONE word in each blank!

Example:

This is a from a boy called Peter

to a called len ny.

1.!

Dear Jenny.

Thank you you! letter.

We have a holiday today I'm having a loek.

time.

1 'm to my favourite records and reading
3

comics.

rl



Yesterday we football and then we went to
4

see an ice-hockey . Our team, ABK, was
5

much than the other team,
6

but the result 1-1.
7

'Pornorrow I'm going shopping with my mother. We're going

to a jacket for me. I want

a red . I like red best.
9

What's your favourite
10

you come and see us
II

in summer? I hope so.
1 2

Yours,

PS. Mum is also sending you a few lines on the next page.

Pfra.se continue On the next pat:et

Nix
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Dear Jenny,

We were very to hear from you and see that all
13

of you are
14

Are you to attend a language course or will you
15

stay in England your holiday?
16

1 do agree Peter and hope
17

you come and spend some
18

time at our place.

Please, _ us hear from you as soon as possible.

We do look to seeing you here.

Give (Mr best to your family.

Ymirs

19

20

21

47")
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Ten Swedish teenagers now have the chance to go to Britain, stay with a
British family for a week and do the things they most want to do! The
"tickets" opposite show just some of the things you could do during your
visit. To have a chance you must write a letter about yourself. Who are
you? What would you like to do? Why should the jury select you among
die thousands of other youngsters who want a free holiday in Britain?
Write between 150 and 250 words. Write your letter today and send it to:

Win a Dream
Youth Contact Foundation

21
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Delprovet Win a Dream (skriftlig produktion)

Exempel pa elevprestationer med bedomningar (antal ord inom parentes).
Vissa namnuppgifter har av anonymitetsskal ersatts med X, Y och Z.

Niva. F

I'm a IS year old girl and I adore travelling. I also like Madonna very much, I really do,
and would love to see her in live. I would like to go to Britain beacause I'd like to
practise speaking english. I like english at school, but if I could go to Britain I could
learn to speak more by my self. I love animals and some of your tickets are about
animals. I have got a dog and two cats of my own, and I would really enjoy thc Dog
show, and the Horse Race, too, because I used to go riding once a week one and a half
year ago, and I still think horses are wonderful animals.

Another reason why I like to go to is that my parents are very close to a divorce, and that
makes it quite hard to be at home.

I have been in Britain before, but only with my family and I think I would be exiting to
stay with a British family for a week, and learn how the live. I'm also very interested in
sport. I practise basketball 3-4 times a week and in the week-ends we play games. I
would love to see the Wembley Stadium and Wimbledon, too.

I have a brother who plays tennis, and Fm sure he'll be interested in some pictures from
Wimbledon. My brother is, by the way, thirteen ycars old and his name is X. X and I
ate ieally good friends and we have a lot of fun together. We live on an island called Y.
It's a very beautiful Island, sometimes it's called "The Green Island". It's very close to
Stockholm, if you take the tube, it only takes about ten minutes, then you are in the hean
ot Stockholm.

I think that this almost everything about me, now it's up to you and to my lucky star.

nr 6

NivU E

(320)

I lello
I'm a young swedish teenager and I would like to tell you something about me My name
is X and I'm 15 years old. I live on the iseland Y a little bit outside 7.. The house I live in
is a big yellow bungalow and we have got a big wonderful garden. As I said before, I'm
15 years old, tall strong and clever. I have brown hair and blown eyes. My english is
very good and I have red a lot of books about Britain. I think Britain is a wonderful
country with all thc lands, farms, woods, mountains and all the water around thc iseland.
I must say that Britain is the most wonderful country in the world, next to Sweden
ofcourse. In fact, I think really that most of the people in Sweden likc Britain allmost so
much as I do. As I said before, I have red lots of books about your country and the latest
hook was called "Farming is easy" I think the jury would select me because I have red
that book. Don't you understand why? I will tell you. When I have finished the book I
will know everything about farming. And if the family that I will live with arc farmers (as
I hope) I will have the chance to help them. I know that they, in case they are farmers of
course will be very happy. I think only this would make me to a winner. I'm allways very
helpful in the kitchen, garden and every%ere people take me. If the jury select me, I v. ill

help the Lundy to wash the car, take care at the children and clean the house they lic
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every day in fact. Opposite most of the young teenagers I think that I'm more polite and
nice If I will come to Britain, paid bay yor nice company I would like to have a ticket to
wimbledon tennis, the cup-final in football and a ticke to thc Madonna concert.
Your sinsearly:
X
Thank you for the chance!

Kod nr 7 EIEIPE ($47)

Nivä D

Dearest jury!
If I won the ticket to Britain I'd like to go to the british dog show. I've always loved
dogs, dog was one of the first word I learned to say. And I think it would be a great
expirience just to live with a british family for a week and even bigger to go to a such big
show. I know I'd love it. I'll be 16 years old soon, I live with my family in a quiet small
place in the north of Sweden, it's called Y. I go to school here too but next year I'll go to
school in UmeA, it's six miles from here and a bit bigger, I live with my brother X he is
19 years old, my mother and my father.
We have five birds and a dog. I've always wanted a dog and I have begged and begged
all my life to get one. And now at last I've got one quet (sot) little Golden Reviver.
It is name is Santos, we got him when he was eight weeks old, that's about one year and
three months ago.
When I grow up I would like to work with animals, mabye have my own kennel with
dogs or work at a farm, a zoo, be a veterinarian (veterinfir) or do somting else that have
with animals to do.
But one thing is shoore. I'd love to go to that dog show.
The best greatings from Z.

1:,yd Iv 244 DODO (2461

Nivã C

Hello my name is X l'am a swedish girl l'am 16 and would love to come to Britain. I live
in Y it's a small town in sweden. And if I'll be the one who winns a dream I'll woud do
everything when I get then
I would go on madonnas live concert in London and I would go to the cup final in
wembley stadium and the hoise races and on the grand National And of couse I have to
go to the motorshow for sportskars, motorcycles. Caravans and everything. I just can't
miss it. And I would go to Discos and make some friends. And I would by lots of
souveneirs, mabe I'll buy something to my parents and my brother and something cute to
X, Y, and Z that's my dog and two cats. And if I get any friends there mahy we will
write to each other when I get back to Sweden. Well it will be lots of fun in Britain. And
if its sunny and hot when l'am there. I would gct a real grxxlkx)king sunburn. Well thins
all Ain't what 1 would do if i'll win that dream and you know a little ahaot me'
Winn a dream
Youth Contact foundauon

Kod nr 7$

NivA B

C;C,C,(' (21)"1

My name is X I'm Ilse in y tlu.'ir we hatl mer, we called / river. 1 am fishing in the riser
almust ever !. day at the Nummer I wont to be a fish biolog so I want to Nee the
conditi. hem mei s and n !.!cl salmi ;Ind Harr and ather adeltiNh You ask V.,1
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just me should be select Because I am could help England whit better stam of adelfish, it
so easy. The rest of the time I 'will be at London and going bayht same things cx jens,
candy, gold, tape recorder, long player. My friends have told me at I am should try fish
and chip, so way not. Madam Thuesje cabinet. Their thay have vax stuiet, l'am have a
theatsher ho hayed been their. See say the vax people lock so nature!. After that, it will be
football match. after that I fly to Jearsy and look the plaies Bergerac had been recorded.
After that I rent a diving drekt. And looking at fish. Noss I am just wont to batee and have
a mLe tune

hod nr 7116

tikA A

13;Bil3;13

I um to go to the globenarena and se Aik Play I los-key vs DjurgArden
I hate Djurgarden but I love AIK

Aod 2' A (211



Bilaga

Det mundiga provet (Kate)
Med exempel pA elevprestationer

(!ppglp

A. Du kommer att fi lyssna pa en historia sum herattas pa svenska.
Uppläsningen tar ungefar 3 minuter. Lyssna noga pa historien tor det
at meningen an du skall kunna aterberatta den pa engelska.

B. l) Aar 3 minuter pa dig till fOrberedelsei. Till din hjalp Finns oid-
hok papper och penna.

C. Aterberatta historien p engelska.

D. Ilistorien hat inget slut. En del av din uppgift bestar i an du as slutar
historien pa del satt du tyeker passar bast. Det az alltsa du sum avgor
vilket slutet hlir. Du far 3 minuter pa dig for att tanka igenom hur

vill avsluta historien.

l.ycka till!

Text Acmt upp p1 att literberatta.\ at. eleven.

K ATE

Peter Brown 11611 sin treariga dotter Kate i handen. De var pa vag till
snahhkOpet, det var lordag och det var mycket folk i farten. Kate hade sm
leksaksapa i (*airmen och en riid yllescarf ow halsen.

Det var pappa Peters tur an ta hand um Kate den dar dagen for det ar
mammas lediga dag. Peter hade lagat frukost och Kate och han skulle nu
ga till snabbkcipet och handla fOr helgen.

Det tog dem bara nagra minuter att g dit. Peter tog en vagn, placerade
Kate i den ()eh hOrjade plocka fran hyllorna de varor soul stod
inkopslistan. Tandkram, diskmedel, potatis. Iax, lanunstek, paprika ...

En kvart senate hade Peter prickat av alla varorna p listan och gick mot
kassan med Kate i vagnen. Det fanns sex kassi)r, met) han pick till den
namiast wpangen fOr han visste att flickan i den kassan var snabb. Det vat
Ire kunder fOre honino. Ilan stall& sip bakom dem och lyfte upp Kate ur
sagnen. Ilan pick runt vagnen sa att han stud trambir don, medan Kate
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latsades puffa pa varorna pl det rullande handet vid kassan. Det var ingen
bakom henne.

Medan Peter plockade upp varoma ur vagnen tittade han pa Kate ()eh
blinkade. lion försokte harma honom, rynkade pa nasan och shit bagge
ogonen. Ilan bad flickan i kassan om en plastpase. lion tog fram en Wise
fran en hylla under disken. Peter tog den och vände sig om. Kate var
horta.

Ilan stall& undan vagncn och biirjade se sig om efter Kate. Han insag att
det kunde vara svärt att sc ctt litet barn bland alla dessa manniskor. Ilan
kande hur radslan grep tag i honom. Han försökte röra sig sa normalt
som mdjligt, =clan han sprang mellan hylloma och letade forbi berg
av apelsiner, tval och toalettrullar.

Nar han plotsligt var tillbaka dar ian startade utan att ha hittat sin flicka,
kunde han title beharska sig langre. Med sina lungors fulla kraft skrek han
Kates namn. Folk tittade pa honom, sag hans fortvivlan, kande
medlidande och borjade hjalpa honom att sOka efter barnet. Phitsligt
visstc alla hur hon var kladd. hur hon sag ut, att hon bar en leksaksapa i
famnen

Men Kate fanns ingenstans. Polis tillkallades, man letade pa alla tänkbara
platser i kylrummet, pa lagret, i närliggande affärer men den lilla
flickan var som uppslukad av jorden.

VAD HADE RANT???
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Det muntliga provet (Kate)
Transkriberade exempel pa elevprestationer

Alla exemplen hr sadana ddr fyra olika bedömare, oberocnde av varandra,
bar bedtirm att nivAn dr den angivna i alla de fyra variabler som ingAr i
bedomningen (13egriplighet, Flyt, Variation/ Iltforlighet samt Strategi-
anvandning).

Nivâ 1) ("Mycket bra")

Pupil: It's a story about Peter Brown, his wife and his daughter Kate. It's Saturday
morning and it's Peta Brown turn to take care of Kate, cause it's his wife day off. So he
made breakfast for her and then they went off to the supemiarket And Kate, she took with
her a little monkey, a toy monkey, and a red scarf. And then when they come into the
supermarket thcy take a car to go round picking up goods, which was on the list. And
then when they picked out all the goods they go to six different cashiers and they take the
one furthest away because thats where the fastest girls is. And there're three people in
front of them. And then when they come forward Peter takes out all the goods and he
looks away from Kate and then he asks for plastic bag and when he gets the plastic bag
he looks back again. Then Kate is gone. And he gets really womed and he starts running
about or ... he doesn't run around because he tries to act cool so no one recognise that he
is nervous.

And after a while, when he can't find her he really gets nervous and then he comes back
to where he lost her and then he shouts "Kate" and everybody ktoks at him and he gets a
little bit embarrassed and everyone starts helping him to look after Kate. When no one
finds hcr they contact the police. When thc police come they look through the...look all
around the shopping area, in the store, behind the store and in the freezer and so on but
they can't find her anywhere. So after a long day of ... work he goes home to his wife
and he tells her by thc store and she gets really sad and so on. And after a while the
telefone rings and he picks up the phone and there's a man-voice behind it. And he sals.
"If you want to see your daughter again you have to pay me 5.000 pounds, or 5(X)
pounds in cash at the telephone booth outside some school, okay. And he says .

Luckily is Peter Brown, or the family Brown, is quite wealthy so they have these 5.000
pounds. So he runs over to the bank and he gets out the 5.(00 pounds and goes over to a
telephone boot, and thc man in the telephone told him that he was supposed to go to a
boot, put the money into the boot in a plastic bag and then go away from the boot, about
twenty meters and stay there. So he went away from the boot, twenty meters. And there
was no police supposed to be involved.

And when the... After a while there conies a car, a black car, and 3 man jumps out, black
luxxl on his head, he goes into the telephone boot, takcs the money and drives away
another SO meters and the car stops. I le throws out the girl. Then the car goes away and
he has no chance to see the license plate. So he takes the girl hack and comes home with
the girl and the wife is happy and they are happy So she was woirth 5 (XX). .5(X) pounds

eacher. Obviously! Prohahl S (XX), tO,)

PILO Yeah, pnitiabl

ikod Sq)
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NivA D ("Mycket bra")

Pupil: Kate. Peter and Kate were going to the supermarket. Peter had made breakfast
that morning and they were going to the supermarket to make some shopping for the
weekend. Kate was wearing a red scarf, made of wool, around her neck and she held a
monkey, little toy monkey which she was wear..wearing... can you say... carrying is
better. And they went to the store and they started to pick the articels they needed from the
shelves, some toothpaste, some meat and potatoes and lot...lot of stuff they needed.
And..they went around in the shop for a while, then they finished the picking. so they
had everything they needed, and they went.headed for the pay...where you pay. I
don't...

Teacher. Okay, that's fine.

Pupil: And they picked the one nearest the way out because he knew the girl was very
fast. And the started to put up the articles on the desk and Kate pretended she was
pushing it forward, and then he picked up a little bag and when he turned around Kate
was gone. Ile put away the .. car'? Or I don't know what ... 7

Teacher: It's a trolley.

Pupil: Trolley, okay. And he put it away and ... he was started to wander around in the
shop to find Kate. Ile tried to look as normal as possible even though he was very
scared, but he couldn't find her. Ile went around everywhere in the shop and when he'd
come back to the place he was before and h. still hadn't found her so he started shouting
-Kate" with all his strength. And all the people in the store they said ... they saw that he
was very scared and they started to help him and soon everybody knew what she looked
like and what she was wearing, and so ..

So everytxxly started looking. Nobody could find her, so they phoned the police and the
police arrived and they looked everywhere, in the cold room and everywhere. But they
couldn't find her. It was ... she was just gone. What had happened? Skull jag hitta pci
clutet nu!

Teaclu'r: Yes. Would you like a minute to think?

Pupil I don't think so

Teacher: All right.

Pupil: Well, thcy looked around for a bit longer, hut he couldn't find her, so Peter, he
went out and he started to thmk.What could have happened" Ile used a phone. Ile
phoned home, nobody answered. Ile expected his wife. Maybe she was still asleep. Ile
didn't know what to do. Ile was terrified. What could have happened'? But he decided
anyway to go home. Maybe Kate had gone home. And when he stepped out of the shop
she sat there smiling, outside, playing with a monkey, and a dog was sitting outside the
shop. Ile was very relieved and the police could go back. But it was a terrible evertence
Next nme he'd keep her .. an eye on her every second

(kodnr /49,

("Bra-)

Papa This slot is about Kair and het father Peter Brim n held her daughter in his haod
and theN %VCR' roinr ii the Alp,:nn.irker Pick' lt ,t pkial of people and Kate had el



had a toy donkey ... monkey in her hand and she had a red scarf around her neck. Fier
daddy had promised to take her down to thc supermarket because her mother had a day

off. Pete make the breakfast and then they were going down.

They walked someth,- g about three minutes or something. It was not very long. And
when they come in to the supermarket they, .. Pete looked at a shopping list, there was
toothpaste, paprika, dishwashes and potatoes and a lamp, and after fifty minutes when
they had pointed everything away, and crossed over it, he took Kate in the vagn and wem
to the .. er....paydisk, desk, and there were six desks and ..hut he took the one closest
the door, because there was a fast girl there. He put up ... Kate up and she started to try

er faking that she was putting up some stores on the line, or something like that
And she tried to do like her father did, switch with the eyes and like that, but...so she
skrynki her,skrynkled her nose and flashed with the eyes and so on.

And...when he just looked away. I don't remember so much more. I think that w hen he
looked away to get something. I don't know, so...and looked back, Kate was gone. Ile
looked everywhere and searched, looked and ... er ... went away to the ... out to the
story and for look after her. When he didn't find her he got panicked and he screamed
more than he was worth '? and is, mm like that And he yelled at Katie. Kate, hut no one
answered. People amund hint they saw how panicked he was and started to help her. help
him look for her. And everybody knew . soon e>eryhody knew that she had er
donkey . .

.. A doll Toy monkey in her arms and a red scarf. But they didn't find her answ hem
She was gone, completely gone. The police .. the> pho . called the ptlice and he came
They looked everywhere but she was completely gone. So they looked outside III other
stores and like that, hut they didn't find her. so There w a . . hut theiv was one place

they didn't had . . they had look at And that v. as a pet sti re. and there she stoixl and .
she had a sery good time w ith a rat

reaelwr Okay, so there is where the skent

Yec.

1 (welter Okay, thank you very much'

iKtulnr 113)

B ("Mindre bra-)

Pupil: The father Peter was going to the shop, market, to shop. lie must take Kate with
Fr...And when they come to the shop, he took a vagn and they pick up. er potatt)e,.
toma...tomattx.!, toothbrush and when he was ready he .. er go to the "ritletape- and
pick up the shop, foods there Ile was paying for tht Ali. pig vet trite vil ilet hero
Hon sorn sitter t Aaasan

reacher 'Hie girl?

Pupil. The girl. yes, hut he asks for thc kat te t ci fag ui It vad det hetet

Teacher A bag

Pupil la a hag And he pi . k up the Mod in there. and he looked to the wen ,uid Kate
skas gone Ile looked everywhere, running through the shttp. Inn he ii to t tind her I le

was verv afraul, so he skrek shout

It 111 Sli oil Ic ti .

2 I 4



l'uptl. Shout, and the people helped him to find at the girl. But they didn't find... They
call to the police. Er... Soon the fathcr go home to tell the mother this Kate is gone and
when he's come home he..: "Oh, Kate is gone!"
"What did you say'?" said the mother. "Kate is home!" Kalk go home.

Tem. lu'r. Oh, so she went home?

l'upil Yes.

Teacher Why did she do that?

Pupil: I lc_ orkade viinta pd pappan rner

Teacher. All right! She was fed up with waiting, she didn't want to wait'?

Pupil: Yes.

Teacher: That s it'?

Pupil Mm

eacher OK

(Kod nr CA))

Nivfl A ("Otillfredssthllande")

Pupil Kates supemiarket ... it was ver, much pcople there Kate had a monkey (Sigh"
Peter, er...(mumNes .sorneihingt

leacher Yes, I know!

l'upil Peter put Kate on the.. er rniunhle)

l cachet- It's a trolley.

Pupil A trolley. They go to put sonic grocenes (mumble).There was six (mumble)

Teacher Cash desks .

Pam( ('ash desks . Peter took the cash desk N'ci jag thn true .

1 emher OK, we'll leave it at that.

(ism/ nr 7S)
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