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Skolverket har under de senaste åren genomfört ett antal utvärderingar av grundskolan. 

Den första gjordes 1989 och därefter har man genomfört utvärderingar år 1992, 1995 och 

2003. Man har utvärderat så gott som alla ämnen i årskurs 9. I årskurs 5 har man 

begränsat sig till att utvärdera de tre kärnämnena engelska, matematik och svenska. Syftet 

med utvärderingarna har varit att undersöka hur väl eleverna i de olika årskurserna når 

målen för undervisningen. Den utvärdering som genomfördes år 2003 var en s.k. 

repeatstudie och syftet med den var att se i vad mån det förelåg skillnader i elevernas 

kunskaper och förmågor jämfört med den undersökning som gjordes 1992. Gamla 

provuppgifter testades för att se vilka som fortfarande var användbara och ett antal valdes 

ut och gavs i undersökningen 2003. För engelska i år 5 innebar det att man använde en 

lucktext och en uppgift för fri skriftlig produktion som använts år 1989 och ett 

hörförståelseprov från 1995. En stor del av undersökningen utgjordes av enkäter till 

eleverna angående deras uppfattning om skolan och attityder till de tre ämnena engelska, 

matematik och svenska. Även lärarna besvarade en enkät som gällde undervisning och 

bedömningar av elevernas resultat alltså om eleverna nått de uppställda målen för 

ämnena. En gemensam rapport för ämnena svenska, matematik och engelska 

publicerades år 2005 (Holmberg, Pettersson & Miliander 2005) 

     År 1995 fick skolan en ny kursplan (Lpo 1994) som anger vilka kompetenser eleverna 

ska ha nått vid vissa tidpunkter i sin utbildning. Målen i engelska har förändrats relativt 

litet från Lgr -80 till de nuvarande kursplanerna i Språk 2000.  

Då proven inför de nationella utvärderingarna 1989 och 1992 konstruerades gällde 

fortfarande Lgr-80. Redan då genomsyrades kursplanerna av en kommunikativ syn på 

språkundervisningen. Målen för engelska i grundskolan enligt Lgr-80 fokuserade på de 

fyra färdigheterna höra, tala, läsa och skriva och angav att eleverna skall utveckla sådana 

färdigheter att de  

• kan förstå talad engelska 
• i tal kan göra sig förstådda på engelska 
• kan läsa och förstå texter av olika slag 
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• kan använda språket i skrift i enkla former 
 

Övergripande  mål i Lgr-80 var att undervisningen i engelska bör leda till att eleverna  

• vill och vågar använda engelska 
• får kännedom om och intresse för vardagsliv, arbetsliv, 

samhällsförhållanden och kultur i främst engelsktalande länder 
• blir medvetna om den betydelse engelska har för kontakter med 

människor i olika delar av världen (Skolöverstyrelsen 1980;77) 
 
I kursplanerna Lpo-94 och Språk 2000 betonas fortfarande de fyra färdigheterna höra, 

tala, läsa och skriva men de övriga målen har fått större betydelse. Särskilt gäller det 

områden som interkulturell förståelse och förmåga att använda hjälpmedel av olika slag 

samt utveckling av eget ansvar.  

Den stora skillnaden i kursplanerna Lpo-94 och Språk 2000 jämfört med Lgr-80 ligger i 

målstyrningen där målen är uppdelade i ’mål att sträva mot’ och ’mål att uppnå’. Jämfört 

med tidigare kursplaner är målen i Lpo-94 direkt inriktade på vad den enskilde eleven ska 

kunna göra med språket. Ordet eleverna har bytts mot eleven – man vill ge en tydligare 

fokusering på den inlärande själv som individ och inte på hela elevkollektivet (Språk 

2000:14). De nya kursplanerna ställer således större krav på lärarna att kunna bedöma om 

varje elev har nått de minimimål som är uppställda för år 5 och år 9. Enligt kursplanerna 

(Språk 2000:62) skall eleven ha uppnått nedanstående mål i slutet av det femte skolåret: 

Eleven skall 

• kunna förstå det mest väsentliga i enkla instruktioner och beskrivningar som ges i 
tydligt tal och i lugnt tempo inom för eleven välbekanta områden 

• kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen 
• kunna förstå det mest väsentliga i enkla instruktioner och beskrivningar som ges i 

tydligt tal och i lugnt tempo 
• kunna i enkel form berätta om sig själv och andra 
• kunna läsa och tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkla instruktioner och 

beskrivningar 
• kunna göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela något 
• känna till något om vardagslivet i något land där engelska används 
• kunna reflektera över hur den egna inlärningen av t.ex. ord och fraser går till 
• kunna genomföra korta enkla muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med 

andra eller på egen hand (Språk 2000: 66) 
 

I samband med införandet av den nya kursplanen har man också erbjudit nationella 

ämnesprov där lärarna får stöd i att tolka läroplanens intentioner och hjälp med att 
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bedöma om de enskilda eleverna har nått målen för de olika ämnena. De nationella 

ämnesproven är mycket uppskattade av lärarna och har stor betydelse för förändringar i 

lärarnas arbetssätt. I ämnesproven ingår prov i läs- och hörförståelse, fri muntlig och fri 

skriftlig produktion i engelska (Att visa vad man kan).  

     Den här undersökningen är begränsad till den fria skriftliga produktionen i engelska i 

de Nationella utvärderingarna som genomfördes  i år 5 åren 1989 och 2003.  Den uppgift 

eleverna fick var att skriva ett brev till en tänkt kamrat i samma ålder. Till sin hjälp hade 

eleverna ett brev och några förslag till vad de kunde skriva och fråga om.   

     Breven ser något olika ut (bilaga 1 och 2) och detta återspeglas också i elevernas 

produktioner. I uppgiften från år 1989 finns förslag på vad eleverna skall skriva om och 

år 2003 ger man dessutom förslag på vad eleverna kan fråga sin brevvän om.     Totalt 

ingick 3485 elever från 163 skolor i undersökningen 1989 och 3065 elever från 177 

skolor år 2003. Av dessa mer än 3000 uppsatser från de två åren har jag fått tillgång till 

drygt 100 från vardera. Antalet uppsatser från år 1989 är 112 och där ingår 50 flickor och 

62 pojkar. Antalet uppsatser från år 2003 är 103 och de är skrivna av 45 flickor och 58 

pojkar (Tabell 1).  

 

 Antal 

uppsatser 

Antal 

flickor 

Antal 

pojkar 

1989 112 50 62 

2003 103 45 58 

Totalt 215 95 120 

Tabell 1 Antal uppsatser i undersökningen 

 

     Uppsatserna varierar mycket i omfång och skillnaden när det gäller antal ord är stort i 

jämförelse mellan de två åren och också mellan pojkar och flickor. Det längsta brevet 

1989 är skrivet av en pojke och det omfattar 134 ord. Det kortaste brevet på fem ord är 

skrivet av en flicka.  Den längsta uppsatsen 2003 innehåller 237 ord och är skriven av en 

pojke. Den kortaste uppsatsen innehåller 13 ord och är också den skriven av en pojke 

(Tabell 2).  
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År Max Min Medel  Medel /P Medel/F 

1989 134  5 60 55 68 

2003 237 13 90 84 102 

Tabell 2 Jämförelse antal ord 1989 och 2003 

 

Ordförrådet i de båda ’stora’ urvalen från 1989 och 2003 

Det förekommer skillnader mellan breven från de två åren. Som vi har sett skriver 

eleverna betydligt längre och använder betydligt fler ord år 2003 jämfört med 1989. En 

annan stor skillnad är förekomsten av svenska ord i breven. I breven från år 1989 har 

eleverna problem med engelska ord för skola och ämnen t.ex. bild, matte, OÄ, gymnastik, 

hemkunskap, slöjd och kemi. I ett fall gör en elev ett försök att anglifiera orden t.ex. 

homekunskap och bästise. I uppsatserna från 2003 är det bara namnet historia och bild 

som har vållat problem för en elev när det gäller skolämnen. En elev använder ordet 

picture för att beskriva ämnet bild. Ett annat område som ställer till problem är ord för 

intressen och fritidsaktiviteter. Även här förekom många fler svenska ord 1989 jämfört 

med 2003. Ord som var besvärliga var ord för olika sporter såsom pingis, basket, 

bågskytte, friidrott och tyngdlyftning. När det gäller instrument som dragspel och flöjt 

och verb som sköter och vågar. År 2003 var det ord för specifikt svenska fenomen som 

bandy och innebandy som var svåra samt det engelska ordet för marsvin. Andra ord som 

vållat problem är t.ex. månader, något, med, Svärige och tack. Vidare förekom svenska 

ord som ägare, hemma, mat och skild.   

     Enligt målen för år 5 skall eleven kunna berätta något om sig själv och sin närmaste 

omgivning. Man skulle kunna tycka att eleverna borde känna till och ha haft tillfälle att 

använda de ord de behöver för att ’tala om vardaglig och välbekanta ämnen’ och för att 

’kunna berätta om sig själv och andra’. Vidare bör ju eleverna vara medvetna om att 

bokstäver som å, ä och ö inte förekommer i engelskan. 

 

 

Stavning 

Stavning utgör ett stort problem för många elever och i synnerhet för elever vars brev har 

bedömts motsvara de lägre kriterierna. Vanliga ord som he, she, they, their/there, hair 
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eyes är svåra och blir felstavade trots att de förekommer i mönsterbreven. När det gäller 

ovanliga ord märks tydligt att eleverna känner till många ord, kan använda dem men har 

svårt att stava dem som i t.ex. compjoter och teatsher. Stavning i sig ska inte påverka 

omdömet så länge som orden är begripliga för en tänkt infödd talare av engelska. Ord 

som kan vara mycket svåra att förstå förekommer också som t.ex. In mi room is the plats 

on mj väg en on mj tack the ar spigel end gedrod med tidningar (1989) och Wir both 

you? (var bor du? Where do you live?) 

 

Bedömningar av uppsatserna 

Uppsatserna 1989 bedömdes av klasslärarna efter en nivåbeskrivning och 

exempeluppsatser som ingick i provpaketet. Utöver denna gjordes en ny bedömning av 

experter vid Göteborgs universitet för att undersöka hur väl lärarnas bedömning 

överensstämde med experternas. Man drog ett slumpmässigt urval (10%) bestående av 

två uppsatser från varje klass. Dessa brev bedömdes ’blint’ och resultaten jämfördes med 

de omdömen lärarna hade givit. Resultaten av bedömningarna överensstämde i 80 

procent av fallen (Balke 1990:4:11). Enligt bedömningarna producerade en tredjedel av 

eleverna brev som bedömdes tillhöra endera av nivåerna A eller B, dvs., de två högsta. 

Nästan en fjärdedel låg på den tredje nivån, C, medan åtta procent inte klarade uppgiften, 

D (Balke 1990:4:59). 

     Omdömena för det nya urvalet från 1989, för hela gruppen av 112 elever, stämmer väl 

med de tidigare resultaten som finns från 1989. Liksom 1989 återfinns större delen av 

eleverna på de två högsta nivåerna. Omdömena är ganska jämnt fördelade på pojkar och 

flickor på de två högsta nivåerna men på de lägre är antalet pojkar större (tabell 3). 

 

Nivå 1989 Pojkar Flickor 

A 17 17 

B 21 23 

C 16   7 

D   8   3 

Antal brev 62 50 

Tabell 3 Fördelning av bedömningarna i urvalet från 1989  
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År 2003 genomfördes en mycket begränsad bedömning av hälften (53) av de 103 

uppsatser som vals ut för analyser. Bedömargruppen 2003 utgjordes av tre 

universitetslärare vid Karlstads universitet. De varierade i ålder och hade olika lång 

erfarenhet av undervisning. Ingen av dessa hade erfarenhet av undervisning av yngre 

barn. Oberoende av varandra bedömde de 53 uppsatserna. Till sin hjälp vid 

bedömningarna hade lärarna samma nivåskala som använts vid tidigare utvärderingar och 

samma exempeluppsatser. Utöver denna bedömning gjordes ytterligare en bedömning, 

efter samma nivåskala, av en erfaren lärare i år 4-6 som själv har genomfört ett antal 

nationella prov i år 5. Omdömena för uppsatserna var mycket samstämmiga och i de fall 

de varierade rörde det sig i alla fall utom ett om endast ett betygsteg. Det är vanskligt att 

gör en jämförelse med tidigare bedömningar eftersom förutsättningarna varit olika liksom 

bedömargrupperna. Någon diskussion har inte heller förekommit mellan bedömarna 

varför inget samstämmigt omdöme har givits för varje uppsats. I de fall där bedömarna 

inte har varit överens har majoriteten fått vara avgörande och i de fall det har vägt jämnt 

mellan de fyra bedömarna har den erfarna mellanstadielärarens åsikt fått vara avgörande 

för den nivå uppsatsen har ansetts motsvara. Nivåerna år 2003 betecknades med siffrorna 

1, lägsta nivå och 4 högsta nivå.  

 

Nivå 2003  Pojkar Flickor 

4   2   6 

3 16 10 

2   7   5 

1   6   1 

Antal brev 31 22 

Tabell 4 Fördelning av bedömningar i urvalet från år 2003 

 

 

För att kunna göra en jämförelse mellan eleverna prestationer år 1989 och 2003 valde jag 

att utgå från bedömningar som gjorts av 53 uppsatser som valdes ut slumpvis. 

Bedömningsnivåerna var identiska och torde kunna vara någorlunda vägledande även om 
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bedömargrupperna skilde sig åt (bilaga 3). Fördelningen är mycket jämn på de två högsta 

nivåerna medan antalet pojkar är något större på de två lägsta nivåerna.  

 

Nivå 1989  Pojkar Flickor 

A   9   9 

B   8   8 

C   9   5 

D   4   1 

 30 23 

Tabell 5 Bedömningar av 53 uppsatser från 1989 

 

Analyser av uppsatser från 1989 och 2003 

Breven delades upp på fyra nivåer där A, B, C och D år 1989 motsvarar 2003 års nivåer 

4, 3, 2 och 1. Jag har jämfört en nivå i taget och börjar med de uppsatser som har fått den 

lägsta bedömningen. Jag har valt att studera vad elever på de olika nivåerna klarar av och 

vad som har vållat problem. Det är också intressant att se om breven som är skrivna av 

11-åriga elever med ett spann på 14 år skiljer sig på några punkter eller om samma typ av 

svårigheter förekommer vid de två årgångarna.  Breven har analyserats med avseende på 

innehåll, omfång i vokabulär, stavning, meningsbyggnad och strukturer. Vidare har jag 

försökt se i vad mån breven visar på elevernas vilja att interagera med en tänkt mottagare.  

 
Nivå D/1 
 
I anvisningarna för nivå D/1 sägs att  

eleven skriver kort och ofullständigt. Innehållet är svagt även om en viss relevant 
information förmedlas. 
Många och grova språkliga fel samt ”luckor” (eller svenska ord) kan göra 
innehållet svårt att förstå. 
 

På nivå D/1 återfinns 5 brev från år 1989 och 7 brev från år 2003. De varierar i längd och 

vi kan se att breven år 2003 i genomsnitt är längre än breven 1989 trots att ett brev endast 

innehåller 7 ord. 
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Antal ord 1989   2003   
Maximum 65   68   
Minimum 19     7   
Medel 37   44   
Antal brev   5     7   
Tabell  6. Jämförelse i omfång på brev på nivå D/1, 1989 och 2003 
 
Gemensamt för eleverna från båda årgångarna är att de håller sig mycket nära den förlaga 

som givits (bilaga 1). De har svårt att utnyttja den resurs som instruktionerna utgör och 

gör ytterst få tillägg till det ursprungliga brevet. I den mån tillägg görs gäller de ögonfärg, 

husdjur och fritidsaktiviteter. Ett undantag är en elev som lägger till ett par extra 

meningar som I go in a big school. I can’t write any longer. Sorry! (1989). Eleven har 

kopierat förlagan i stort sett felfritt och verkar ha förmågan men inte viljan att kunna 

skriva något mer. Det längsta brevet är skrivet med stor entusiasm men innehåller ett 

mycket stort antal svenska ord. Eleven följer uppmaningen i instruktionen att berätta om 

sina fritidssysselsättningar och beskriva sitt rum men saknar engelska ord för de flesta av 

de föremål som finns där vilket gör innehållet obegripligt för en person som inte kan 

svenska. I vissa andra fall när de engelska orden inte räcker till gör eleverna om de 

svenska orden så att de låter mer engelska som t. ex.  glaseis (glasses, sv. glasögon). 

     Eleverna har svårt att använda sig av instruktionerna. För år 1989 ges förslag på vad 

eleverna kan skriva om medan de i instruktionerna 2003 uppmanas att fråga om ’pets, 

what Kim looks like’ och ’Kim’s school’. Eleverna är uppenbarligen ovana vid att ställa 

frågor och lyfter förslagen och försöker göra om dem till frågor som t.ex How do you 

looks like?  What are you school?  I brevet säger Kim: I like music och i sina brev skriver 

flera elever I like play piano/basketball (2003) och  I like look on TV (2003) och glömmer 

infinitivmärket ’to’. Frågekonstruktionen är uppenbarligen under uppbyggnad och olika 

varianter av frågekonstruktioner förekommer såsom Vots animals lakes yu best? (1989) 

That do you family? What do you live? Där finns också helt korrekta frågor som How old 

are you? (2003) och Do you play football? (2003). Överlag förekommer fler frågor i 

breven från 2003 förmodligen på grund av att eleverna uppmanas att ställa frågor. 

     Inflytande från svenska språket märks tydligt i frågor som Hav do you got it in 

school? (2003). Annan påverkan från svenska är uttryck som I swimming two times in 

week (i veckan) (2003). 
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     Ett utmärkande drag bland eleverna på den här nivån är att de har svårt att stava. Det 

gäller även de ord som finns i förlagan.  Något som förvånar är att vissa elever använder 

bokstäverna å, ä och ö när de skriver i ord som t.ex. häv (have), törtel (turtle), turkås 

(turquoise). Det har uppenbarligen undgått dem att bokstäverna å, ä och ö inte 

förekommer i engelskan. Några strukturer utöver kongruens och genitiver som ofta 

förekommer felaktigt är den sammandragna formen  I’m som  i I’m ver (wear) glaseis 

och I’m don’t have .  

 

Nivå C/2 

På nivå C/2 beskrivs prestationerna på följande sätt:  

Eleven har ganska svårt för att uttrycka sig skriftligt. Innehållet är 
osammanhängande, tunt och delvis oklart. En del av det som anges i uppgiften 
saknas. Många språkliga fel. Somliga är allvarliga och inverkar på begripligheten. 
Ganska bristfälligt ordförråd. Svenska ord kan förekomma. 
 

På den här nivån innehåller många brev fler ord än på den lägsta nivån men fortfarande är 

många brev mycket korta och har få tillägg till mönsterbrevet. Trots att en hel del brev 

innehåller många ord är genomsnittslängden densamma som på den lägsta nivån (M=37 

ord) för breven från år 1989. Däremot är breven som skrevs 2003 längre med ett 

genomsnittligt antal ord M=58 jämfört med de brevs som skrevs 1989  M=58. Fler brev 

år 1989 har bedömts vara på nivå C/2, 14 jämfört med 9 brev år 2003. 

 

Nivå C/2 1989 P F 2003 P F 
Maximun 80 80 70 95 81 95 
Minimum 22 22 31 33 55 33 
Medel 37 42 41 58 61 63 
Antal brev 14 10 4 12   7   5 
Tabell  7 Jämförelse antal ord på nivå C/2 1989 och 2003 
 
Gemensamt för brev från de båda åren är att de följer mönsteruppsatsen mycket nära.  

Några få elever berättar om sina familjer och syskon. Ofta innebär det att de radar namn 

och åldrar på syskonen. Flera elever har husdjur och de allra flesta vet vad dessa djur 

heter på engelska såsom ape, snake, hamster, rabbit. De kan berätta om sina intressen 

kan orden men har svårt att stava dem som i t.ex. compjoter, compiouter (computer).  
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     Det är uppenbart att eleverna känner till och förmodligen kan ord ’muntligt’  men de 

är osäkra över hur ord stavas och klarar inte av att utnyttja instruktionerna och 

mönsteruppsatsen för att få hjälp med stavningen.  Samma ord kan förekomma med olika 

stavningar på de få rader eleverna skriver. Särskilt svåra är vanliga orden, he, his, she, 

her, you och your, I förekommer som ai, och a. 

     En elev som skriver kort men mycket korrekt i övrigt beskriver sig själv som I look 

like a monster whit yellow theet (2003). Vi kan konstatera att det finns en viss 

medvetenhet om vilka bokstäver som förekommer i orden with och teeth men att det kan 

vara besvärligt att få dem på rätt ställe. 

      På samma sätt som på den lägsta nivån har eleverna svårt att använda instruktionerna. 

De använder I like music från förlagan och skriver I like play, games and danse. Likaså 

glömmer många elever att använda are när de berättar om sina hobbies och intressen My 

interests is swimming, rithing and lising the music (2203).  Det finns också elever som 

klarar av pluralen men har betydligt svårare att kunna namnen på alla sina intressen: My 

hoobies are tenis, golf, handball, sviming, basket, bredboll (brännboll), cycling, 

areoplanes and tugluftning (tyngdlyftning/weight lifting) (1989).  

    Vissa elever har svårt att använda den obestämda artikeln a. De verkar ha lärt in den i 

fraser som I have a cat och har inte riktigt förstått hur artikeln fungerar. I några brev 

dyker den upp på oväntade ställen som i följande exempel: I’m have a one brother  two 

sister. (1989)  My name is a C (2003). What is a name of you school? (2003)  My faverite 

pets is a cats. Det är uppenbart att författarna till dessa exempel har problem också med 

andra strukturer men ibland verkar det som om vissa kombinationer av ord stannar kvar 

hos eleverna som I’m play/like och I have a one brother. Man skulle kunna misstänka att 

det är helt av misstag men förekomsten av t.ex. a och I’m är lite för frekvent för att man 

helt ska kunna tro det.  

     Svenska ord förekommer men i betydligt mindre omfattning och det är framförallt ord 

som rör skolämnen slöjd, bild och idrott samt månader och färgen brun. Annat inflytande 

från svenska är come and see os to summer (kom och hälsa på oss till sommaren) och to 

looke out (se ut) (båda från 1989). 
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Nivå B/3 

Enligt kriterierna skall eleverna för att få omdömet B/2 klara av att skriva 

[…] ganska bra och fullt förståeligt. Brevet kan vara kort men det väsentligaste i 
uppgiften är med. 
En del mindre allvarliga språkfel förekommer. Begripligheten störs dock inte 
nämnvärt. Ordförrådet räcker väl till för uppgiften, men enstaka svenska ord kan 
förekomma. 

 

Breven på denna nivå är i många fall längre än på nivå C/2 även om vissa brev är mycket 

korta och inte innehåller särskilt mycket mer information än vad som finns i det 

ursprungliga brevet. Eleverna skriver längre brev år 2003 jämfört med år 1989 och flickor 

skriver längre brev än pojkar. År 2003 skriver flickorna brev som i genomsnitt är 22 ord 

längre än pojkarnas. År 1989 är skillnaden mellan pojkar och flickor mindre. De 

individuella skillnaderna är stora för båda åren (se tabell 8)  

  

Nivå B/3 1989 P F 2003 P F 
Maximum 106 83 106 184 115 184 
Minimum   32 32   41   61   61   74 
Medel   37 57   61   95   85 107 
Antal brev    28   8     8   28   15   13 
Tabell  8 Jämförelse antal ord på nivå B/3 1989 och 2003 
 
I några fall bidrar radning av exempel på pop-grupper, hobbies och familjemedlemmar 

och husdjur samt deras namn och ålder till ett relativt stort antal ord. Om man lyfter bort 

dessa radningar återstår emellanåt mycket lite av brevet. Svenska ord förekommer men 

mer sällan på den här nivån. I några fall förorsakar det begränsade engelska ordförrådet 

problem för eleverna när de spelar dragspel och tycker om OÄ. En stor skillnad mellan 

breven från 1989 och 2003 är att frågor förekommer i de allra flesta breven från år 2003, 

mycket på grund av att eleverna uppmanas att ställa frågor och får förslag på vad de kan 

fråga om. Alla elever ställer någon fråga. Ett par elever klara snabbt av en kort 

information om sig själva och säger and now I have some questions for you och ställer 

därefter 5-6 frågor. De flesta frågorna är korrekt uttryckta.  Andra elever som ställer 

många frågor ger lite information om sig själva mellan de talrika frågorna: What do you 

looks like. Which school do you going? I looks like a normal human. I got short hair and 

i’m a long boy (2003). Svaren är inte alltid så informativa som följande exempel: What 
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are you looks like? I look like my dad (2003). I några fall haglar frågorna och täcker in 

alla förslag som i ett enda brev där brevskrivaren frågar om allt från utseende, skola, 

skollunch, aktivitet på sommaren, föräldrarnas ålder, om Kim tycker om Jul, ser på film, 

har glasögon tycker om att simma samt om Kim tycker om glass. 

     De flesta eleverna har kopierat de första fraserna i modellbrevet men anpassar 

informationen till sig själva. Den stora skillnaden är att stavningen i de allra flesta fall är 

betydligt bättre på den här nivån. Ett annat inslag som förekommer här är att eleverna vid 

ett par tillfällen kommenterar sina utsagor vilket ger intryck av viss språkbehärskning och 

en vilja att interagera med en tänkt mottagare: I have a brother and a sister both are very 

nice. Do you have a pet i dont have because my mother dont like pets (1989) och i Do you 

have pets? I have no pets but I want to have a dog or a fish. I love music and I love to 

have fun. (2003). 

     Eleverna ställer många frågor men fortfarande har en hel del av dem problem med att 

ställa korrekta frågor och använda nekande satser Ofta fungerar det bra som i Do you like 

.. i andra fall kan det finnas risk för missförstånd Are you like birds?  Are you play any 

instrument? Progressiv form är vidare en struktur som några elever har problem med  I’m 

playing handball and piano(2003). 

     Den sammandragna formen I’m förekommer en hel del också på nivå B/3. En elev 

som i övrigt har bra flyt och hög grad av korrekthet när det gäller stavning skriver I’m not 

always like the shools (1989) och I’m not play instrument’s (1989) vilket är ledsamt med 

tanke på prestationen i övrigt. Även i breven från 2003 förekommer I’m i uttryck som I’m 

play piano (2003) och I’m live in X (2003) 

     Artiklar ställer till problem både när de förekommer och när eleverna utelämnar dem. 

Obestämda artikeln a är besvärlig för några elever som i fraserna I like a school a bit 

(1989) och de i övrigt imponerande fraserna When were you a born? I was a born 

…(1989 ).  Problemet återfinns också i brev från år 2003 i frasen Have you got a pets?  I 

don’t have a pets (2003). I något fall är artiklarna utelämnade och beror förmodligen på 

inflytande från svenska I have big garden and big house (1989). 
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Nivå A/4 

Enligt de kriterier som satts för nivå A/4 ska eleverna kunna   

[uttrycka] sig utan några större svårigheter. Skriver fylligt och personligt om det mesta 
som anges i uppgiften och om annat som eventuellt läggs till. 
Vill och vågar använda språket. Språket har inga allvarligare fel som stör begripligheten. 
Andra fel kan dock förekomma. Ordförrådet är förhållandevis stort och stavningen god. 
 

I detta lilla urval som behandlas här är antalet brev som har bedömts motsvara kriterierna 

för nivå A/4 relativt litet och fördelningen följer i viss mån samma mönster som för det 

större urvalet. Fler brev bedömdes motsvara den högsta nivån år 1989 jämfört med 2003 

och eleverna skriver betydligt längre brev år 2003. Flickorna skriver i genomsnitt längre 

men vid båda åren är det en pojke som har skrivit det längsta brevet.  

 

Nivå A/4 1989 P F 2003 P F 
Maximum 134 134 112   237 237 230 
Minimum   51   51   65   113 140 113 
Medel   81   76   89   180 189 213 
Antal brev   18   10     8       8     2     6 
Tabell  9 Jämförelse antal ord på nivå D/4 1989 och 2003 
 

Breven från år 1989 följer förlagan mycket nära men med lite anpassning till skrivarens 

egen situation. Ordförrådet är relativt begränsat och de allra flest använder bara ett fåtal 

ord utöver dem som finns i instruktionerna. Eleverna har förmåga att använda sig av 

förlagan och det förekommer ytterst få stavfel i ord som ingår i instruktionerna. I många 

brev förekommer radningar av familjemedlemmar och deras namn och åldrar, 

fritidssysselsättningar och popgrupper vilket bidrar till att vissa brev ger intryck av att 

vara långa och innehålla mycket information. Det förekommer svenska ord i 6 and de 18 

uppsatserna. Exempel på ord är fotbollslag, kedjespelare, mål, matte, mellanblond och 

spindlar. Bland breven finns exempel på idiomatisk användning av engelska som 

följande exempel från 1989:  

I’m not much for pets really but I have two budgies,  

I play the guitar,  

my hobbies are football and music, 

I have two sisters ant that is not easy  



June Miliander Sidan 14 2006-04-13 

Breven från år 2003 är som tidigare nämnts betydligt längre än 1989. Många elever 

skriver ledigt och lätt och har stort ordförråd. I vissa brev märks tydligt att eleverna kan 

orden men är osäkra på hur de stavas. I de allra flesta fall är det lätt att förstå vad eleverna 

avser. Meningarna är också betydligt längre och innehåller i några fall bisatser som i t.ex.  

My favourite pet is a dog but I like to go to France sometimes. Do you have any 

 pet? If you don’t have a pet the what is your favourite pet? (2003)  

Ett annat exempel som också behandlar ämnet husdjur är följande utdrag ur ett brev från 

2003: 

I’m the only child in my family and we’ve got no pets but I like animals a lot. 

Mum always says that I can get a pet when we get a bigger house. I’d like to have 

a snake or a lizard that’s because I love reptiles. 

Eleverna på nivå A/4 har förmåga att uttrycka sig väl på engelska. Det gäller både för 

eleverna från1989 och 2003. Eleverna här är säkrare när det gäller många strukturer och 

graden av korrekthet är högre. Fortfarande finns dock osäkerhet hos eleverna när det 

gäller vissa strukturer. Även på denna nivå har eleverna problem med possessiva 

pronomen, genitiv, kongruens och uttrycket I’m play som förekommer även i brev från 

båda åren om än i mindre omfattning. 

 

Sammanfattning 

Har eleverna nått målen för år 5 att i enkel form kunna berätta om sig själv och andra? 

Om vi ser på fördelningen i bedömningarna ser det ut som om eleverna har blivit sämre 

på att skriva sedan 1989. Färre elever anses motsvara kriterierna för A/4 och B/3 år 2003 

jämfört med tidigare år. Enligt de bedömningar som har gjorts återfinns ca 13 % av 

eleverna år 2003 och 11 % år 1989 på den lägsta nivån där de anses ha svårt för att göra 

sig förstådda på engelska. År 2003 bedömdes 49% av eleverna motsvara de två högsta 

nivåerna jämfört med 77% år 1989. Med risk för att dra felaktiga slutsatser är det 

lockande att utifrån dessa resultat misstänka att antalet elever på den högsta nivån 

minskat och att andelen elever som har svårt att uttrycka sig har ökat en aning. 

Underlaget för att dra den typen av slutsatser är alltför litet och inte statistiskt säkerställt 

men borde ge anledning till att större undersökningar görs på detta område. 
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     Det är emellertid stor skillnad mellan breven som är skrivna år 1989 och 2003 på alla 

betygsnivåer. Man kan konstatera att eleverna skriver betydligt längre brev år 2003 

jämfört med år 1989. De visar på ett större ordförråd och använder också betydligt färre 

svenska ord i sina brev. En förklaring till detta kan vara att fri skriftlig produktion 

förekommer i de nationella ämnesproven som introducerades i samband med Lpo-94. Det 

innebär förmodligen att eleverna skriver mer även i det vanliga skolarbetet. I lärarenkäten 

där lärarna anger hur viktiga de olika målen är anger betydligt fler lärare 2003 (40%) att 

förmågan att skriva är mycket viktigt jämfört med år 1989 (18%). Vidare visar enkäterna 

att elever arbetar enskilt och självständigt i betydligt större omfattning nu jämfört med år 

1989 något som också kan innebära att det skrivs mer.  

     När man ser närmare på det eleverna skrivit visar det sig att breven är både längre mer 

innehållsrika, friare gentemot förlagan och innehåller färre stavfel och inkorrekta 

strukturer. Den övervägande andelen brev består av korta huvudsatser men år 2003 är 

meningarna i många fall längre och en och annan mening har såväl samordnade satser 

som bisatser. Det faktum att mer tid och intresse läggs på skrivande kan ha inneburit att 

lärarnas krav på elevernas produktioner har ökat. Ökad användning av engelska både 

muntligt och skriftligt kan ha bidragit till medvetenhet om att svenska ord i uppsatserna 

försvårar förståelsen och därmed har toleransen minskat för svenska ord i elevernas 

skriftliga produktioner. 

     Problem med stavning är ett område som i regel stör snarare än förstör 

kommunikationen. Traditionellt har ju engelskan i skolan i hög grad handlat om att kunna 

stava ett antal ord korrekt varje vecka. På senare år har betydelsen av stavning tonats ner, 

i synnerhet med tanke på att eleverna börjar lära sig engelska tidigare än förr, innan de 

har lärt sig läsa och skriva på sitt första språk. Att kräva god förmåga att stava alltför 

tidigt kan innebära att elever hämmas i sin utveckling av engelska där ju förmåga att 

förstå och tala är betydligt viktigare än att kunna stava ord korrekt. Någon som trots allt 

förvånar är att eleverna inte använder sig av de förlagor som finns i instruktionerna och 

på så sätt få hjälp med att kopiera ord korrekt. Fler elever på de lägre nivåerna ån på de 

högre nivåerna utnyttjar inte denna möjlighet. Med tanke på att just dessa elever behöver 

extra hjälp vore det ett värdefullt sätt för dem att utveckla sin medvetenhet och förmåga 
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att använda hjälpmedel. Detta skulle väl kunna vara något som kunde tränas systematiskt 

med eleverna och ett enkelt sätt att nå större säkerhet i språket. 

     Formulering av uppgiften ger visst utslag i elevernas brev och år 2003 ställer eleverna 

många frågor om just de områden som föreslås. Det är uppenbart att förmågan att ställa 

frågor är under utveckling och många elever har ännu inte förstått hur detta görs på 

engelska. De klarar av enkla frågor som Do you like ice-cream?  men när det ska 

formuleras frågor utifrån de förslag som ges får de stora problem och lyfter förslaget ask 

Kim - what he looks like och frågar what you looks like. 

      Enligt målen för undervisningen skall eleverna kunna berätta om sig själva och andra. 

Många elever klarar av detta men det är uppenbart att alltför många elever har ett 

ordförråd som interäcker för att göra detta på ett bra sätt. De saknar ord för husdjur, 

hobbies och fritidssysselsättningar och det verkar som om några inte går vidare i sin 

språkutveckling och behåller uttryck som I’m och uppfatta den sammandragna formen 

som personliga pronomen I. Uttrycket är inte helt ovanligt ens på högstadiet och någon 

enda gång har det också förekommit i högskolestudenters informella brev. Likaledes har 

några elever i år 5 svårt med artikeln a som förmodligen har förekommit tidigt i 

undervisningen i uttryck som I have a cat/dog/car. I de båda fallen I’m och a verkar 

eleverna ha lärt sig ’chunks’ som inte har blivit analyserade och förklarade och övade i 

andra konstellationer för att ge eleverna en möjlighet att gå vidare i sin språkutveckling. 

Dessa ’chunks’ stannar kvar och används felaktigt i olika situationer. De är 

uppenbarligen ganska svåra att bli av med när de väl har integrerats hos eleverna. 

Det övergripande målet att vilja och våga använda engelska för att berätta något är väl 

tillgodosett. De allra flesta eleverna klarar av att berätta något även om de följer modellen 

mycket nära. Imponerande många klarar betydligt mer än så. De skriver mycket, är 

personliga och humoristiska och visar på både vilja och förmåga att kommunicera 

skriftligt på engelska. 
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