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Kapitel 1 Inledning 
Språket är levande och ord kan vara laddade på olika sätt. Det vetenskapliga sättet att beskriva 
ords olika laddningar är att säga att de har olika konnotationer och denotationer. Den företeelse 
eller det objekt ett ord denoterar kan beskrivas som de förklaringar som dyker upp i ordlistor. De 
konnotationer ett ord kan ha handlar, till skillnad från vad orden denoterar, om vilka associationer 
ordet ifråga för med sig. Språk har därför stora tolkningsmöjligheter. Jörgen Tholin säger i sin 
avhandling där han bland annat granskar betygskriterier i år åtta i grundskolan: ”Ur ett lingvistiskt 
perspektiv kan man diskutera om det alls är möjligt att ändra språket i en text utan att i någon 
mån ändra innehållet” (2006:131). 

År 2000 genomförde Skolverket en rikstäckande undersökning med syfte att kontrollera 
om målet med likvärdig betygsättning uppfylls. Resultaten var enligt Skolverket självt långt ifrån 
tillfredsställande. Skolverket skriver: ”Lokalt utformade kriterier uppvisade skilda uppfattningar 
om kravnivåer för olika betyg och stämde olika väl överens med de nationellt fastställda målen 
och kriterierna” (2000b:5). Därför gav Skolverket år 2004 ut en skrift med allmänna råd och 
kommentarer för en likvärdig bedömning och betygsättning. Någon ny granskning av lokala 
kursplaner har därefter inte gjorts. Skolverket skriver i sina allmänna råd att ”kursplanerna är […] 
utformade så att de lämnar stort utrymme för lokal och professionell tolkning” (2004a:23). Detta 
gör Skolverket för att säkerställa en likvärdig bedömning och betygssättning. Skolverket kallar 
detta för ”deltagande målstyrning”. Skolverket menar att ”Nationella kursplaner bör tolkas och 
utvecklas lokalt på ett sådant sätt att det klargörs vad undervisningen ska innehålla och hur den 
ska utformas för att leda mot de nationellt fastställda målen” (2004a:19). 

På grund av det faktum att de nationella kursplanerna är obestämt utformade och bör tol-
kas på lokal nivå tror vi, uppsatsförfattarna, att tolkningsmöjligheterna kan förändras från de na-
tionella dokumenten till lokala dokument. Hur kan den nationella kursplanen i moderna språk år 
nio tolkas i en lokal kursplan med avseende på uppnåendemål? Vad får detta för konsekvenser 
för elevens språkinlärning? 

Vi har under våra studier kommit i kontakt med textanalys som en avdelning inom lingvis-
tiken vilket har gett oss en djupare förståelse för hur textburen mening kan tolkas på olika sätt. 
Tolkningsbarheten i de nationella styrdokumenten utgör enligt oss en problematik i skolvardagen 
gällande bedömning och betygssättning. Med textanalys som verktyg ska vi därför granska de 
nationella och lokala kursplanerna i moderna språk med fokus på deras tolkningsmöjligheter. Vi 
avser att visa på vad som kan hända när många människor ska tolka dessa obestämt formulerade 
och kortfattade texter. Valet av ämnet moderna språk kommer sig av att alla tre uppsatsförfattare 
undervisar i ämnet och att få granskningar har gjorts tidigare inom ämnet. Fokus i övrig gransk-
ning ligger främst på kärnämnena. För att förstå målformuleringar och bakomliggande tankar i 
arbetet med utformning av nationella och lokala kursplaner och för att förstå konsekvenser av 
olika tolkningar är det nödvändigt att först få en inblick i teorier och teorihistoria kring språkin-
lärning, vilka presenteras i kapitel 2. Först redogörs dock för det aktuella undersökningsområdet. 

1.1 Undersökningsområde 
Den lingvistiska textanalysen är verktyget i vår undersökning av tolkningar i lokala kursplaner. 
Till att börja med är det viktigt att veta vad lingvistik är och hur ordet ”betydelse” kan definieras. 
Innan undersökningen kan börja måste vi också avgöra vad ett ord är utifrån olika synsätt. Däref-
ter går vi in på ord och deras betydelse för att klargöra begrepp som är viktiga för denna analys. 
Bland annat diskuteras olika former av synonymi samt hyponymi.  

Vad är ett ord? Till grund för ordet ligger det som Ferdinand de Saussure kallar godtycklig-
heten mellan det betecknade och det betecknande (i Thomas och Wareing 2002:18-24)  . Det beteck-
nade är föremål, begrepp och företeelser i vår uppfattningsvärld – en skola, en lärobok, ett språk. 
Det betecknande är de ord vi väljer att associera föremålen med. Varför kallar vi en skola för just 
en skola? En lärobok för en bok? Sambandet är för det mesta godtyckligt, men nödvändigt för 
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lyckad kommunikation. Det är möjligt att definiera vad ett ord är på olika sätt beroende av på 
vilken nivå definitionen söks. Tre olika nivåer är här intressanta, abstraktionsnivå, semantisk nivå 
och lingvistisk nivå (Namei 2002:14).  

En kort redogörelse för utformningen av det svenska utbildningssystemet samt hur kurs-
planen i moderna språk är uppbyggd ger här en bild av vilka riktlinjer svenska lärare har i sitt ar-
bete. 

 Slutmålet med inlärning av språk i skolan är att uppnå ett visst mått av kunskap i språket. 
Därför vill vi presentera några av de vanligaste teorierna om språkinlärning som ligger till grund 
för utformningen av kursmål, undervisning och tankar bakom en språklärares planering. Därefter 
presenterar vi några grundläggande personliga egenskaper som eleven besitter i form av olika 
strategier och inlärningsstilar. 

Under rubriken Tidigare Forskning tar vi upp fyra studier som är relevanta för vår under-
sökning. Skolverkets nationella kvalitetsgranskning  visar att många föräldrar och elever tycker att 
informationen om kursplanen och betygskriterier är bra, men att de också upplevs som ”luddiga 
och svåra att ta till sig” (2000b:174). I en intervjustudie gjord vid Örebro Universitet uppger lära-
re i ämnet idrott och hälsa att de nationella betygskriterierna är ”otydliga” och ger utrymme för 
”alltför olika tolkningar” (Eriksson m fl 2002:37). En granskning av bland annat betygskriterier 
gjord av Utbildningsförvaltningens kansli i Upplands Väsby (Katarina Håkansson, 2002) visar att 
de lokala betygskriterierna var alldeles för olika för att kunna leda till likvärdig bedömning och 
betygsättning. Tholin (2006) menar att landets lärare befinner sig i en svår situation då de ska 
förklara nationella otydligt formulerade kursmål och betygskriterier så att elever och föräldrar kan 
förstå dem. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor  

1.2.1 Uppsatsens syfte  
Syftet med denna uppsats är att försöka förklara hur den nationella kursplanen i moderna språk 
år nio kan tolkas i en lokal kursplan samt vilka konsekvenser i form av kravnivå denna tolkning 
kan få för eleven.  

1.2.2 Forskningsfrågor 
1. Hur kan den nationella kursplanen i moderna språk år nio tolkas i en lokal kursplan 

med avseende på uppnåendemål?  
2. Vad får detta för konsekvenser för elevens språkinlärning i fråga om kravnivå? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 
Denna uppsats består av sex kapitel. Inledningskapitlet presenterar uppsatsens syfte och forsk-
ningsfrågor. 

I kapitel 2 presenteras studiens teoretiska perspektiv. I detta kapitel presenteras kort ling-
vistik och semantik och mer ingående de delar inom dessa områden som är relevanta för vår ana-
lys. Här tar vi också upp den politiska och vetenskapliga bakgrunden utifrån vilka de svenska 
kursplanerna formulerats. Den nationella kursplanen i moderna språk presenteras. Därefter foku-
seras elevperspektivet och elevens förutsättningar och strategier vid inlärning av språk. Under 
rubriken ”tidigare forskning” presenteras Skolverkets nationella kvalitetsgranskning, en intervju-
studie gjord vid Örebro universitet, en granskning av betygskriterier gjord av Utbildningsförvalt-
ningens kansli i Upplands Väsby samt en avhandling av Jörgen Tholin.  

I kapitel 3 beskrivs undersökningsfrågorna, uppsatsens upplägg och materialbearbetning 
samt analysmodeller. Här kommenteras svårigheter med materialbearbetning, starka och svaga 
punkter med analysmodellen och studiens validitet och tillförlitlighet. 
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I kapitel 4 redovisas resultaten genom att fras efter fras i den lokala kursplanens uppnåen-
demål presenteras och jämförs med uppnåendemålen i den nationella kursplanen. Tabeller illu-
strerar analyserade händelser i texten i den lokala kursplanen och figurer belyser analysprocessen 
och dess resultat. 

I kapitel 5 analyseras resultatet av undersökningen utifrån innehållet i kapitel 2.  
I kapitel 6 diskuteras det analyserade resultatet av vår studie och forskningens betydelse, 

starka och svaga punkter i studien, samt vidare forskning tas upp. 
 
Alla referenser som har använts i denna studie återfinns i referenslistan. 
 
Denna studie innehåller fyra bilagor: 
Bilaga 1: Nationell kursplan moderna språk 
Bilaga 2: Lokal kursplan moderna språk 
Bilaga 3: Upplands Väsby 
Bilaga 4: Skolverkets definition av moderna språk 
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv  
I detta kapitel presenteras delar ur lingvistik och semantik som är relevanta för vår analys. Här tas 
den politiska och vetenskapliga bakgrunden upp utifrån vilka de svenska kursplanerna formule-
rats. Den nationella kursplanen i moderna språk presenteras. Därefter fokuseras elevperspektivet 
och elevens förutsättningar och strategier vid inlärning av språk. Under rubriken ”tidigare forsk-
ning” presenteras Skolverkets nationella kvalitetsgranskning, en intervjustudie gjord vid Örebro 
universitet, en granskning av betygskriterier gjord av Utbildningsförvaltningens kansli i Upplands 
Väsby samt en avhandling av Jörgen Tholin.  

2.1 Textanalys 
Den lingvistiska textanalysen är verktyget i vår undersökning av tolkningar i en lokal kursplan. 
Textanalysen använd för denna uppsats innehåller delar från de områden av lingvistik och seman-
tik som tas upp nedan. Det är viktigt att veta vad lingvistik är och hur ordet ”betydelse” kan defi-
nieras. Innan undersökningen kan börja måste vi också avgöra vad ett ord är utifrån olika synsätt. 
Därefter går vi in på ord och deras betydelse för att klargöra begrepp som är viktiga för denna 
analys.  

2.1.1 Vad är lingvistik? 
Lingvistik är den vetenskapliga studien av språk. Lingvistiken innefattar fonetik, fonologi, morfo-
logi, syntax, pragmatik och semantik. Fonetik och fonologi är nära besläktade, då fonetiken stu-
derar hur och var det mänskliga talet bildas i talorganet och fonologin studerar de specifika ljud 
som utgör det mänskliga talet och deras funktion i språket. Morfologin är läran om hur olika 
morfem, dvs. de minsta betydelsebärande enheterna i ett språk, sätts samman till ord genom ord-
bildning och -böjning. Syntax, även kallad satslära, tar de ord som morfologin skapar och fogar 
genom grammatiska regler samman dem till korrekta meningar och fraser. Syntaxen är okänslig 
för betydelsen i uttryck och fokuserar enbart form. ”Ljusgröna färglösa skuggor stressar lugnt” är 
enligt syntaxen en fullt korrekt mening – dess tvetydighet till trots. Pragmatiken tar hänsyn till 
användarna av språket genom att språkvetare använder sig av den för att analysera användandet 
av de fraser och meningar som syntaxen skapar och för att analysera vad som egentligen menas 
med olika utsagor och vilken effekt de får. Semantiken i sin tur koncentrerar sig på betydelsen av 
ord, morfem och fraser och är den underavdelning inom lingvistik som vi valt att basera vår text-
analys på. 

2.1.2 Betydelse i semantik 
Semantiken behandlar som sagts ovan betydelsen av ord, morfem och fraser. Enligt den brittiska 
språkforskaren Lyons (1977:50), finns det inga ord som med bibehållen betydelse kan översättas 
från ett språk till ett annat. Även själva ordet ”betydelse”, eller ”meaning”, som är den engelska 
motsvarighet Lyons använder, har olika betydelser i olika språk. För att underlätta mer veten-
skapligt exakta analyser finns inom lingvistiken olika typer av funktioner av betydelse i språket 
beskrivna. Uttalanden kan förmedla deskriptiv, social och expressiv semantisk information. De-
skriptiva uttalanden kan avvisas eller styrkas, expressiv betydelse är sådan betydelse som är i ”ko-
varians med talarens karaktäristika” och social betydelse är en aspekt av betydelse som ”fungerar 
genom att etablera och upprätthålla sociala relationer” (1977:50). Enligt Nationalencyklopedin 
(2000) är kovarians ”Ett statistisk mått på sambandet mellan variabler X och Y.” Denna typ av 
distinktion kan vara av vikt vid analys av mänskligt tal och interaktion, men eftersom denna un-
dersökning begränsar sig till en text vars syfte är envägskommunikation, där den större delen av 
språket förmodligen skulle falla innanför ramen för deskriptiv betydelse, är det möjligt att utan 
vidare definition använda ordet ”betydelse” i granskningen av de valda texterna. 
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2.1.3 Vad är ett ord? 
Vad är ett ord? Till grund för ordet ligger det som Saussure (i Thomas och Wareing 2002:18-24)  
kallar godtyckligheten mellan det betecknade och det betecknande. Det betecknade är som tidigare 
sagts föremål, begrepp och företeelser i vår uppfattningsvärld – en skola, en lärobok, ett språk. 
Det betecknande är de ord vi väljer att associera föremålen med. Sambandet är för det mesta 
godtyckligt, men nödvändigt för lyckad kommunikation. Det är möjligt att definiera vad ett ord 
är på olika sätt beroende på vilken nivå definitionen söks. Tre olika nivåer är här intressanta, ab-
straktionsnivå, semantisk nivå och lingvistisk nivå (Namei 2002:14).  

2.1.3.1 Abstraktionsnivå 

Lyons (1977:19) menar att en språkanvändare som säger att ord som ”springa” och ”sprang” är 
två olika ord påträffar ett problem i språket. Själva ordet ”ord” får två olika betydelser i och med 
”springa” och ”sprang”. Dessa två representerar två olika ordformer där den ena är huvudordet 
och den andra en underordnad del. Huvudordet, som här är ”springa” kallas lexem. I ordlistor är 
olika lexem listade. Varje lexem består av en grupp av lexikala enheter. Lexemet ”springa” innefattar 
lexikaliska enheter såsom ”sprungit”, ”springande” och ”sprang”. Vid varje lexikalisk post åter-
finns olika typer av information, nämligen morfologisk, syntaktisk, semantisk och fonologisk 
information (se ”Vad är lingvistik?”) Dessa fyra utgör basen, men även annat kan tillkomma.. 
Ord kan delas in i ordtyper och ordförekomst (Namei, 2002:15). I meningen ”Han sprang och 
sprang och sprang” finns sex olika ordförekomster (han-sprang-och-sprang-och-sprang), men 
bara tre olika ordtyper (han-sprang-och). 

2.1.3.2 Semantisk nivå 

På den semantiska nivån återfinns två olika definitioner av ord – innehållsord och funktionsord. Till 
innehållsorden hör substantiv, verb, adjektiv och adverb. Denna typ av ord kallas öppen klass, ef-
tersom de hela tiden fylls på med nya ord. Mindre vanligt är det med nya ord bland ordklasserna 
konjunktioner, prepositioner och pronomen. Dessa ord kallas funktionsord och deras funktion är 
primärt grammattisk. På grund av att nya ord sällan tillkommer i denna typ av ord kallas den 
stängd klass (se t ex Fromkin och Rodman 2003:73f). 

2.1.3.3 Lingvistisk nivå 

På lingvistisk nivå kan ord delas in i fem olika definitionstyper – ortografisk, fonetisk, fonologisk, 
morfosyntaktisk och semantisk – vilka alla utom ortografisk (stavning) nämnts under Vad är 
lingvistik? Morfosyntaktisk är en blandning av morfologi och syntax. Att se ortografisk på ett ord 
innebär att ord definieras som en följd av bokstäver som separeras från varandra med mellanrum 
eller andra tecken av typen punkter, kommatecken etc. En fonologisk definition ser ord som 
ljudenheter. Semantiskt skulle ett ord kunna definieras utifrån den minsta betydelsebärande enhe-
ten. Om det som utgör ett ord bestäms utifrån en morfosyntaktisk, eller grammatisk definition, 
innebär det enligt Namei (2002:15) att en följd av bokstäver som på egen hand bär mening utgör 
ett ord. 

2.1.4 Ord och deras betydelse 
När det gäller semantik och arbetet med analys av ord är den lingvistiska termen för undersök-
sområdet lexikon (Lyons 1977:50). Den företeelse eller det objekt ett ord denoterar kan beskrivas 
som de förklaringar som dyker upp i ordlistor. De konnotationer ett ord kan ha handlar, till skillnad 
från vad orden denoterar, om vilka associationer ordet ifråga för med sig. Ord kan medföra olika 
konnotationer och tolkningsmöjligheter utöver det de denoterar (Fromkin och Rodman 
2003:481). Detta innebär att det inte finns många synonymer som betyder exakt samma sak. Mäng-
den ord som betyder exakt samma sak och därmed faller in i kategorin absolut synonymi är så 
liten att Cruse (1986:265) inte ens vill se företeelsen som en kategori i språkets vokabulär. Detta 
oberoende av vilket språk det rör sig om. 
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2.1.5 Grader av synonymi 
Det har redan nämnts ovan att absolut synonymi är ytterst ovanligt förekommande, men Cruse 
(1986:265) menar att en del synonymer rent instinktivt kan ses som mer synonyma än andra. 
”Baby” och ”spädbarn” skulle till exempel kunna sägas vara närmare i betydelse än ”avlossa 
skott” och ”panga”. För denna undersökning räcker det dock ej med instinkt. Begreppet syno-
nymi är här av stor vikt och därför följer nedan en översikt av de olika grader av synonymi som 
kan diskuteras utifrån semantiken. För att räknas som synonymer måste ord ha gemensamma 
principiella semantiska drag, dvs. vissa karaktäristika i kärnmeningen. De tillåts dock avvika från 
varandra i mindre betydelsefulla avseenden. Ett exempel kan vara orden ”cykel” och ”hoj” som 
är synonymer eftersom de båda två syftar på ett tvåhjuligt fortskaffningsmedel som är väldigt 
vanligt i Sverige. De associationer som finns kring dessa två ord talar dock om att det inte är frå-
ga om exakt samma typ av fordon. 

2.1.5.1 Hyponymi och positionering, proportion och manifestation 

Hyponymi är den viktigaste delen i vår analysmodell. Hyponymi handlar om hierarkier mellan ord 
som delar kärnmening. En veteskaplig definition av förhållandet mellan ord i hyponymisk hierar-
ki lyder som följer:  
 

Den avdelning som betecknas med den överordnade termen inkluderar den avdelning som betecknas 
med den underordnade termen såsom en underavdelning; alltså avdelningen frukt inkluderar avdelningen 
äpplen som en av dess underavdelningar (Cruse 2004:148 – vår översättning). 

 
”Röd”, ”grön” och ”blå” är utifrån denna definition hyponymer till hyperonymen ”färg”. Det vill säga 
att samtliga färger har karaktäristika +färg. Det överordnade ordet, det generella, kallas alltså hy-
peronym, medan de underordnade orden, de specifika, kallas hyponymer. Ordet ”kattdjur” har 
hyponymerna lejon, tiger, puma, leopard, gepard etc. (Fromkin & Rodman 2003:184).  
 
Hyperonym               ”kattdjur” 
 
 
 
 
Hyponymer                          lejon                         tiger                 puma                       leopard 
                             Figur 2.1: Hyponymi 
 
För att få enstaka ord att särskilt uppmärksammas av läsaren, kan en författare till en text, enligt 
Melin (1992:4), välja olika sätt för att markera ett specifikt ord. Han/hon kan använda sig av pro-
portion, dvs. upprepa ordet ifråga flera gånger. Det är även möjligt att använda sig av position – att 
placera ordet på en strategiskt synbar plats, till exempel i början eller slutat av en mening, samt 
manifestation – att på något sätt använda ordet ifråga, t ex kontrastera det med ett annat ord.  

2.2 Framework, styrdokument och moderna språk 

2.2.1 Europarådets ”Framework” och dess påverkan på svenska kursplaner 
Tornberg (2000:40f) refererar till Habermas (1971) som kombinerar Hymes (1972) definition av 
språklig kompetens med Austins (1955, 1962) och Searls (1969) talaktsteori. Dessa forskares de-
finitioner av språklig kompetens var från början inte inriktade på undervisning av främmande 
språk, men Europarådet tog fasta på dem när de utformade en programförklaring för främmande 
språk. Den svenska kursplanen i moderna språk är utformad utifrån grundtankarna i Europarå-
dets mycket detaljerade ramverk Framework.  
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Europarådet är en europeisk samarbetsorganisation, som bildades 1949 och utgör ett fo-
rum för frågor av gemensamt intresse, såsom överenskommelser som rör sociala, kulturella och 
vetenskapliga frågor, samt mänskliga fri- och rättigheter. Inom en sektion av Europarådet, Educa-
tion and Culture, bedrivs och har under decennier bedrivits ett omfattande arbete kring språkun-
dervisning/språkinlärning, i kontinuerlig kontakt med rön från språkforskningen, där en förskjut-
ning skett från undervisning till inlärning, och från utlärande till inlärning. Syftet med denna sek-
tions arbete är att främja utvecklingen av undervisningen i främmande språk i alla medlemsländer 
som ett medel att förbättra internationell förståelse och internationellt samarbete. 

En stor del av språksektionens arbete har utmynnat i en rad beskrivningar av olika aspekter 
inom fältet språk och språkinlärning. Dessa kan indelas i: 
 

• Beskrivningar av olika funktionella nivåer i språkbehärskning  
• Beskrivningar av utvecklingen av den lingvistiska kompetensen (ordförråd, läs- och 

skrivfärdighet, kommunikationsstrategier, etc.) 
• Beskrivningar av den sociokulturella kompetensen 
• Beskrivningar av ”learning to learn”, dvs. elevens arbete med att förvärva insikt om 

den egna läroprocessen, och med förmågan att självständigt styra den 
 
Europarådet utarbetade under nittiotalet ett ramverk för språkundervisning/språkinlärning och 
för bedömning av språkkunskaper, det s.k. CEF eller the Common European Framework. CEF 
omfattar nio kapitel: 
 

• Historisk bakgrund 
• Mål och syften 
• Inriktning 
• Språkanvändning och språkanvändaren/den inlärande 
• Språkliga uppgifter och texter 
• Inlärningsprocessen och undervisningsprocessen 
• Språklig mångfald och utformande/planering av språkprogram 
• Språkskalor och nivåer 
• Bedömning 

 
CEF:s ramverk är mycket detaljerat, det är en referensskala avsedd för internationellt bruk, av-
sedd att tillämpas för olika språk, och på olika nivåer av språkstudier. Stora likheter med CEF 
återfinns i de svenska kursplanerna, som dock är mindre detaljerade, långt mer kortfattade och 
därmed lämnar vidare utrymme för tolkning (Andered 2000:27) 

2.2.2 Nationella styrdokument, nationella kursplaner och råd angående lokala 
kursplaner 
Det är av vikt att känna till något om det svenska utbildningssystemets utformning för att kunna 
diskutera den styrning som kommer uppifrån i den svenska skolan. Essentiellt är också att vara 
insatt i hur kursplanen i moderna språk är uppbyggd samt att känna till de råd som ges ut av 
Skolverket angående utformandet av lokala kursplaner. Därför följer här en redogörelse för de 
olika nationella dokument som styr verksamheten i skolorna ute i landet. 

2.2.2.1 Nationella styrdokument 

De dokument som styr den svenska grundskolan kan sägas innefatta fem nationella nivåer – skol-
lag, skolformsförordning, läroplan, programmål och kursplan. Skollagen är utformad av Sveriges 
riksdag och anger övergripande riktning i utbildningsväsendet. Därefter följer Skolformsförord-
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ningen, som består av bland annat grundskoleförordningen. Dessa anger styrningen för de olika 
skolformerna. Läroplanerna fastställer den ”värdegrund och grundläggande riktlinjer och mål” 
(Skolverket 1994) som ska genomsyra det svenska utbildningsväsendet och talar alltså om den 
svenska skolan som en helhet. De nationella kursplaner som nu gäller inom den svenska grund-
skolan kom år 2000 och bär namnet Kursplaner 2000. 

2.2.2.2 Kursplaner i moderna språk 

Moderna språk är ett samlingsnamn för en rad olika språk som alla delar kursplan. Det innefattar 
inte svenska, svenska som andraspråk, engelska, grekiska, latin och teckenspråk.” 
(http://www.skolverket.se/sb/d/1479#listAnchor6984 - se Bilaga 1 Nationell kursplan). 
 
Kursplanen i ämnet moderna språk för grundskolan består av nedanstående delar: 
 

• Ämnets syfte och roll i utbildningen 
• Mål att sträva mot 
• Ämnets karaktär och uppbyggnad 
• Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret, inom ramen för ele-

vens val 
• Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret, inom ramen för 

språkval 
• Bedömning i ämnet moderna språk (bedömningens inriktning, kriterier för Väl God-

känd inom ramen för elevens val, Kriterier för Mycket Väl Godkänd inom ramen för 
elevens val, Kriterier för Väl Godkänd inom ramen för språkval, Kriterier för Mycket 
Väl Godkänd inom ramen för språkval) 

 
Ämnets syfte och roll i utbildningen beskriver syftet med moderna språk i grundskolan. Här nämns 
bland annat ”kommunikativ förmåga”, ”internationella kontakter” och vikten av språkkunskaper 
för affärsmässiga, studierelaterade och sociala kontakter, samt ett vidgat omvärldsperspektiv.  

Mål att sträva mot består av en punktlista om elva punkter i år nio där ”utvecklar sin förmå-
ga” och ”fördjupar sin förmåga” är återkommande formuleringar. Innehållsmässigt knyter punk-
terna för år nio delvis an till Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret, men är hög-
re ställda än dessa och anger riktningen i ambitionen inom ämnet moderna språk. Exempelvis 
återfinns delar av strävansmålet ”utvecklar sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera 
uppgifter, på egen hand och i samarbete med andra” i uppnåendemålet ”kunna genomföra korta 
muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på egen hand”. Strävansmålet ”ut-
vecklar sin förmåga att använda hjälpmedel och att kritiskt granska informationskällor” har vidare 
ingen direkt motsvarighet i uppnåendemålen.  

Ämnets karaktär och uppbyggnad tar för år nio upp franska, spanska och tyska och motiverar 
deras existens inom ämnet moderna språk. Andra språk som av olika anledningar nämns (skillna-
der mellan talspråk och formellt språk, skrivsystem, avsaknad av skrivna källor) är arabiska, ryska, 
kinesiska och somaliska. Avdelningen Ämnets karaktär och uppbyggnad tar även upp språkkompe-
tenser, som till exempel behärskande av ”vokabulär, fraseologi, uttal, stavning och grammatik”, 
strategier –”omformuleringar, synonymer, frågor, kroppsspråk” – samt interkulturell kompetens. 
Här betonas också vikten av att inte fragmentisera språkundervisningen.  

Inom grundskolans kursplan i moderna språk utgör de åtta uppnåendemålen, Mål som ele-
verna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret, kriterierna för betyget Godkänd. Specifika kriterier 
för övriga betyg (Väl Godkänd och Mycket Väl Godkänd) finns under rubriken Bedömning i ämnet 
moderna språk. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret finns i två versioner – en 
för språkval och en för elevens val.  
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2.2.2.3 Råd angående lokala dokument 

Skolverket har till uppgift att utforma råd som ges i anslutning till de nationella mål och betygs-
kriterier som finns fastställda i ovan angivna nationella styrdokument. Dessa råd syftar till att 
skapa en enhetlig syn på och tillämpning av de nationella riktlinjerna även på lokal nivå och verka 
för ”en rättvis och likvärdig betygsättning”. Bland dessa råd (2004a:23), sägs bland annat att na-
tionella kursplaner och betygskriterier bör tolkas ned på lokal nivå för att fungera som ett stöd i 
undervisningen. Lokala tolkningar utgör ”ett underlag för planeringen av undervisningen, det 
ligger till grund för information, diskussion och samråd med elever och föräldrar för bedömning-
en av elevens kunskaper” (2004a:19). I de allmänna råden poängteras också vikten av att de na-
tionella målen och kriterierna fortfarande är närvarande och att de kontinuerligt jämförs med 
lokalt framtagna tolkningar av nationellt fastställda mål och kriterier (Skolverket, 2004a:19). 

2.2.3 Teorier om språkinlärning 

2.2.3.1 Strategier och förutsättningar vid inlärning av språk 

För att kunna diskutera vilka konsekvenser lokala kursplaner har för eleven behöver vi titta på 
elevens förutsättningar och val av inlärningsstrategier i språkklassrummet. För att lära sig ett nytt 
språk finns det olika strategier som man kan använda sig av som hjälp. Rod Ellis (1977:76-77) 
definierar strategier som speciella tillvägagångssätt eller tekniker som en inlärare av ett andra 
språk använder sig av. Ett andra språk (eng. foreign language) är ett ytterligare språk utöver mo-
dersmålet. Märk väl skillnaden gentemot andraspråk (second language) som innebär att en person 
lär sig det aktuella språket i landet där det talas (se t ex. Gass och Selinker 2001:5 för definition av 
andraspråk och andra språk). Ellis säger vidare att strategier är problemorienterade och någonting 
som en inlärare använder sig av när han eller hon stöter på problem vid inlärning. Ellis påpekar 
också att en inlärare oftast är medveten om vilka strategier han eller hon använder och därmed 
också kan redogöra för dessa vid eventuell förfrågan. 

Till skillnad från forskaren Stephen Krashen, som har sitt fokus på misslyckanden vid 
språkinlärning, har Ellis fokuserat på vad som utmärker en god inlärare (Ellis 2000:76). Genom 
intervjuer har forskare kartlagt de strategier som framgångsrika inlärare använder sig av för att få 
en uppfattning om hur de lyckas med sin inlärning. Resultatet av sådana underökningar visar att 
framgångsrika inlärare uppmärksammar både form och mening, d.v.s. både grammatik och kon-
text. Dessa inlärare är också väldigt aktiva, tar kommando över sin inlärning, visar medvetenhet 
om sin personliga inlärningsstil, är flexibla och tillämpar för ändamålet passande strategier. Såda-
na inlärare utmärker sig också, jämfört med mindre framgångsrika inlärare, genom att använda 
fler strategier. Ellis understryker vikten av att, som lärare, sätta sig in i och vara medveten om 
vilka strategier en inlärare kan använda sig av för att lyckas med sin inlärning. Tornberg (2000:21) 
har tagit fasta på O’Malleys (1990) och Chamots (1987) klassificering av olika strategier. Det finns 
tre olika huvudkategorier av strategier nämligen kognitiva, metakognitiva och socio-affektiva strategier. 
Tornberg säger  : ”Till den kognitiva kategorin hör alla de strategier med vilkas hjälp vi löser pro-
blem genom att analysera dem, bearbeta dem och införliva den nya kunskapen i vår redan existe-
rande kunskap” (2000:21). Hit räknas t.ex.  
 

• Repetition 
• Översättning 
• Gruppering 
• Anteckningar 
• Slutledning 
• Problemformulering, hypotes och testning  
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Vidare säger Tornberg (2000:21) ”Till den metakognitiva kategorin räkna[s] […] alla de strategier 
där inläraren medvetet använder sig av sin kunskap om inlärningsstrategier dels för själva inlär-
ningen, dels för att planera, genomföra och utvärdera sitt arbete” (2000:21). Hit hör bl.a. 
 

• När man medvetet inriktar sin uppmärksamhet på en uppgift och inte låter sig distra-
heras 

• När man vet hur man bäst löser en uppgift och rättar sig därefter 
• När man rättar sig själv 
• När man medvetet skjuter upp vad man vill säga för att i stället lära sig genom att lyss-

na 
• När man bedömer sin egen arbetsinsats i relation till de mål man satte upp till det ar-

bete man lade ner på uppgiften 
 
Tornberg fortsätter (2000:21) ”Till den socio-affektiva kategorin […] räkna[s] de strategier som en 
inlärare använder i interaktion med andra”. T.ex. 
 

• Samarbete 
• Att be om hjälp 
• Att ge feedback till andra 

 
Tornberg (2000:97) tar upp Gardners (1993) sju intelligenser som kan påverka inlärning. 
 

• Lingvistisk/Språklig intelligens 
• Logisk-matematisk intelligens 
• Visuell-spatial intelligens 
• Musikalisk intelligens 
• Kroppslig-kinestetisk intelligens 
• Interpersonell eller ”social” intelligens 
• Intrapersonell eller ”intuitiv” intelligens 

 
För att tydliggöra vad dessa intelligenser innebär har Tornberg (ibid.) gett exempel på hur ordin-
lärning skulle kunna gå till inom respektive intelligensområde. En lingvistiskt intelligent elev skul-
le välja att skriva egna meningar, historier eller andra texter mm. Den logisk-matematiske inlära-
ren skulle göra systematiska ordlistor på datorn, söka efter ordstammar, experimentera med ord i 
nya sammanhang, tillverka nya prov mm. En visuellt-spatial inlärare skulle kombinera ord och 
bild, mindmapping och olika färger mm medan den musikaliskt intelligente skulle använda orden 
i rapp eller rim. Den kroppsligt-kinestetiskt intelligente behöver förknippa orden med en kropps-
rörelse, spela spel eller dramatisera. 

Personliga erfarenheter kan vara en resurs vid språkinlärning. De erfarenheter en inlärare 
har fått av att lösa kommunikationsproblem i praktiken skapar en förtrogenhetskunskap på om-
rådet som kan vara till hjälp i språkinlärningssammanhang. Redan införskaffad kunskap kan ap-
pliceras på andra områden (Tornberg 2000:155). 

2.3 Tidigare forskning  
Här tar vi upp fyra studier som är relevanta för vår undersökning: Skolverkets nationella kvali-
tetsgranskning (2000b), en intervjustudie gjord vid Örebro Universitet (2002), en granskning av 
bland annat betygskriterier gjord av Utbildningsförvaltningens kansli i Upplands Väsby (2002) 
samt en avhandling av Jörgen Tholin (2006). 
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2.3.1 Skolverkets nationella kvalitetsgranskning 
I Skolverkets rapport nr 190 redovisas en nationell kvalitetsgranskning i 20 kommuner där Skol-
verket enligt ett regeringsuppdrag fick till uppgift att granska helheten i utbildning, utbildning på 
entreprenad och arbetet för att säkra en likvärdig och rättvis betygssättning. I denna rapport 
skrivs att ”I en eller annan form förekommer begreppet ”helhet” i praktiskt taget alla kommuners 
granskade måldokument. Den praktiska tillämpningen försvåras dock av att olika aktörer har 
olika tolkning” (2000b:59). Rapporten visar att bristerna i tillämpningen av helhetssynen i utbild-
ningen framträder tydligt när det gäller övergångar från olika stadier och vid skolbyten. Skillna-
derna återspeglas i måldokumentens omsättning i praktisk handling, pedagogers kännedom om 
angränsande verksamheter, skillnader i kunskapssyn och olika val av genomförande när det gäller 
dokumentation och information, trots att samtliga kommuner visar god vilja att ta ansvar för 
helheten i utbildningen. Till sin hjälp att styra verksamheten i rätt riktning har kommunerna ett 
antal redskap som t.ex. Styrelsen för utbildning, rektor, kompetensutveckling, skolplan, lokal arbetsplan och 
kvalitetsredovisningar. I denna granskning ifrågasätts om dessa redskap är tillräckliga för att leda och 
styra verksamheten. 

När det gäller betygssättning så är det läraren som ansvarar för att den sker i enlighet med 
de nationella målen och rektor skall se till att lärarna är kvalificerade för detta arbete. Skolhuvud-
mannen har det slutliga ansvaret för att de nationella målen och kriterierna beaktas. Granskning-
en har visat att det finns tydliga brister i fördelningen av ansvaret när det gäller betygssättning. 
”Såväl stat som kommuner tycks kraftigt ha underskattat komplexiteten i det mål - och kunskaps-
relaterade betygssystemet och den tid och kraft som var – och är – nödvändig för att genomföra 
det” (Skolverket 2000b:175). Lärare arbetar ofta individuellt när det gäller att lokalt konkretisera 
kursplaner och betygskriterier och samverkan kring betygssättning sker i alltför liten utsträckning. 
Lärare anser att det finns för lite tid till att behandla dessa frågor och att de saknar kompetens i 
utformning av kunskapsmål och de anser även att ett sådant arbete bör samordnas på ledningsni-
vå. Sedan målstyrningen trädde i kraft med 1994 års läroplan har ingen uppföljning gjorts och 
följden har blivit att det inte finns en samsyn i fråga om krav och betygssteg.  

Granskningen visar också att många föräldrar och elever tycker att informationen om kurs-
planer och kriterier fungerar bra men många tycker också att de är […] ”luddiga och svåra att ta 
till sig [...] [d]et är frustrerande att inte få klart för sig vad som krävs för att erhålla ett betyg som 
eftersträvas, särskilt för de elever som riskerar att inte nå målen” (Skolverket 2000b:174). Det 
sammantagna resultatet av Skolverkets granskning visar att det finns brister vad gäller rättvis och 
likvärdig betygssättning. 

År 2004 gav Skolverket ut en uppföljning till denna granskning i form av en handlingsplan 
för rättssäker och likvärdig betygssättning. Skolverket definition av rättvis och likvärdig betygs-
sättning lyder som följer: 
 

En rättvis betygssättning innebär att det betyg en elev fått i ett visst ämne eller i en viss kurs ska visa ele-
vens kunskaper och färdigheter i det som ska ingå i kursen enligt kursplanen och som motsvarar betygs-
kriterierna för betyget. Med likvärdig menas att måttstocken för bedömningen är densamma för alla ele-
ver. Ett betyg i en klass ska motsvara ett likadant betyg i en annan klass (Skolverket 2004c:3). 

 
När det kunskapsrelaterade betygssystemet trädde i kraft 1994 gav Skolverket först ut Betygsboken 
som stöd för lärare vid betygssättning. År 1995 utkom Betygsboken 2 med förtydligande kommen-
tarer och 2001 utkom Bedömning och betygssättning som ett resultat av ett regeringsuppdrag där syftet 
var att stimulera till diskussion kring betygssättning. Som stöd i sin bedömning har lärarna också 
de nationella proven som genomförs i år 5 och i år 9 i kärnämnena, svenska, svenska som andra-
språk, engelska och matematik.  

Som lösning på problemet med tolkningssvårigheterna föreslår Skolverket kompetensut-
veckling och säger också att lokal diskussion inte är tillräckligt för att komma åt problemet. Skol-
verket säger att problemen främst ligger hos obehöriga lärare, lärare som undervisar i ämnen som 
de inte är behöriga i och lärare som har utländsk lärarexamen. Skolverket gjorde år 2003 en läges-
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bedömning av barnomsorg, skola och vuxenutbildning som även den visade på oförklarade skill-
nader i kvalitet och resultat mellan olika kommuner. Skolverkets senaste insats när det gäller kva-
litetshöjning av bedömning blev tillgängligt för lärare år 2004. Skolverket har även förbättrat sina 
egna rutiner för att öka kvaliteten på sitt granskningsarbete som ytterligare ett led i förbättrings-
arbetet av kvalitet och bedömning (Skolverket 2004c:8). 

2.3.2 ”Att kunna klara sig i ökänd natur”, av Jörgen Tholin 
Tholins avhandling från 2006 behandlar 1995 års implementering av det målrelaterade betygssy-
stemet i Sverige, det vill säga Lpo 94. Här presenteras också en studie dels av statliga utredningar, 
rapporter och läroplaner insamlade under tiden 1996 till 2005, dels av lokala betygskriterier och 
arbetsplaner för år åtta i ämnena engelska, kemi, och idrott och hälsa, från ett 90-tal högstadie-
skolor i landet, insamlade både 1996 och 2005. Tholin ger även en tillbakablick över de svenska 
skolbetygens historia, diskuterar målrelaterad bedömning och betygssättning, liksom dagens äm-
nesinnehåll i de tre ämnen som ingår i studien. Författaren levererar svidande kritik både mot det 
tidiga nittiotalets politiker som drev igenom beslutet om att införa ett målrelaterat betygssystem 
utan nämnvärd debatt eller forskningsförankring, trots problem och brister i systemet. Skolverket 
samt Myndigheten för skolutveckling kritiseras likaså för att ha gett bristfälliga anvisningar till 
landets skolor om hur systemet skulle förstås, tolkas och tas i bruk, och för att inte heller ha gett 
tillfredsställande respons då skolor, lärare och föräldrar vände sig till dem för att få förklaringar 
kring det målrelaterade betygssystemet och oklarheter i det. 

Analysen av det mycket omfattande materialet i studien har skett i flera steg av genomläs-
ning, med tyngdpunkt på förståelse och tolkning av bakomliggande tankar vad rör statliga doku-
ment, och med tyngdpunkt på att se mönster, likheter och skillnader i betygskriterier och arbets-
planer mellan skolorna som ingick i studien och mellan åren. Analysen formar sig alltså kring 
Tholins egen tolkning av materialet, och textanalys på semantisk nivå har inte använts som red-
skap. Däremot har Tholin letat efter olika möjliga tolkningar i styrdokumenten utifrån elevers och 
föräldrars perspektiv, eftersom det ur dessas synvinkel är intressant hur den enskilda skolan har 
tolkat sitt uppdrag och inte hur vanlig eller ovanlig denna tolkning är jämfört med andra skolors 
tolkningar. Tholin ger dock i olika sammanställningar uppgifter till läsaren om frekvenser av sko-
lors olika tolkningar av nationella dokument. 

Vi har tidigare citerat Tholin som säger: ”Ur ett lingvistiskt perspektiv kan man diskutera 
om det alls är möjligt att ändra språket i en text utan att i någon mån ändra innehållet” (Tholin 
2006:131). Denna synpunkt kan ställas mot den faktiska situation som landets lärare befinner sig 
i, där det ingår i deras uppdrag att förklara nationella, otydligt formulerade, kursmål och betygs-
kriterier så att elever och föräldrar kan förstå dem, men där Skolverket på samma gång säger i 
sina instruktioner att skolorna inte får ändra innehållet: ”Att göra lokala bearbetningar av de na-
tionella målen som ska uppnås och betygskriterierna innebär således inte främst att dessa ’bryts 
ner’ eller att nya mer detaljerade kriterier utformas” (Skolverket 2005:25 i Tholin 2006:131). 

2.3.3 Fallet Upplands Väsby 
Den 1 december 1999 togs beslutet av Utbildningsnämnden i Upplands Väsby att låta Utbild-
ningsförvaltningens kansli genomföra en undersökning vars syfte var att:  
 
Tillsammans med nämndens uppföljnings- och utvärderingsgrupp 
  

• fördjupa uppföljning och utvärdering av elevers studieresultat m.a.o. att förbättra dessa 
• utvärdera skolornas betygskriterier utifrån ett likvärdighetsperspektiv (Upplands Väsby 

Kommun, 1999- se bilaga 3) 
 
Våren 2000 påbörjades undersökningen som bar namnet ”Likvärdig bedömning och betygssätt-
ning i grundskolan”. Den fokuserade som synes ovan bland annat på lokalt formulerade betygs-
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kriterier i områdets grundskolor. De ämnen som stod i centrum för undersökningen var svenska, 
matematik, engelska samt idrott och hälsa. Ärendebeskrivningen låter meddela att lokala betygs-
kriterier för år nio finns för betygen Väl Godkänd och Mycket Väl Godkänd samt att en lokal 
tolkning av de nationella kriterierna är viktig för konkretisering för såväl lärare som elever. Jäm-
förelserna mellan de betygsättande skolornas kriterier gjordes av två lärare i varje ämne. Under-
sökningen avslutades år 2002 och i sitt tjänsteutlåtande från samma år meddelar Utbildningsför-
valtningens kansli att samtliga berörda ämnen utom ett (svenska) ansågs ha lokalt utformade kri-
terier som var ”alltför olika skrivna för att vara likvärdiga” (Håkansson 2002 – se bilaga 3). Bland 
annat ansågs de inte vara tillräckligt förtydligande gentemot eleven och inte eller vägledande i 
lärarens bedömning. Vidare poängteras vikten av fortsatt arbete för likvärdig bedömning med 
hjälp av bland annat ämnesnätverk mellan skolor, bedömningsdagar och kompetensutveckling 
(Håkansson 2002 – se bilaga 3). Undersökningen redovisades även på Myndigheten för Skolut-
vecklings hemsida (se www.skolutveckling.se).  

Denna undersökning gjord av Utbildningsförvaltningens kansli i Upplands Väsby pekar på 
svårigheten med lokala formuleringar baserade på nationella dokument. Majoriteten av de lokala 
tolkningarna ansågs i detta fall alltförför olika för att skapa en enhetlig bedömning inom områ-
dets grundskolor. I och med detta kan också den likvärdiga bedömningen på nationell nivå anses 
vara hotad. 

2.3.4 Intervjustudie av betygssättningen i idrott och hälsa i grundskolan 
Då ingen undersökning av detta slag tidigare gjorts i ämnet moderna språk valde vi att använda 
en liknande studie av ämnet idrott och hälsa. Undersökningen är en intervjustudie av betygssätt-
ningen i idrott och hälsa i grundskolan och är en del av en större undersökning som år 2002 
genomfördes av Eriksson m fl vid institutionen för idrott och hälsa vid Örebro Universitet. Syf-
tet med undersökningen var att ”skapa förståelse för hur lärare i idrott och hälsa förhåller sig till 
de centrala riktlinjer och nationella betygskriterier som Skolverket anger […] /samt/ skapa för-
ståelse för den lokala konkretiseringen av betygen” (Eriksson m fl: 2002:35) och hur denna på-
verkar betyg och betygssättningen.  

Undersökningen är baserad på fem olika grundskolor där elever svarat på enkäter och 
sammanlagt tio lärare i ämnet idrott och hälsa intervjuats. Lärarnas intervjusvar kategoriseras un-
der rubrikerna: 
 

• Lärares uppfattning om betygskriterierna 
• Lärares uppfattning om betygssystemet i allmänhet 
• Processen att utveckla lokala betygskriterier 
• Krav för de olika betygsstegen 
• Betygssättningens inverkan på innehåll och motivation 
• Lärares inställning till de nationella styrdokumenten 

 
De intervjuade lärarna uppger enligt resultatredovisningen att de nationella betygskriterierna är 
”otydliga” och ger utrymme för ”alltför olika tolkningar” (Eriksson m fl: 2002:35) samt påpekar 
att likvärdigheten i bedömningen därmed äventyras. Alla fem skolor uppger vidare att de har 
utarbetat lokala betygskriterier, men endast en skola har omarbetat sina lokala betygskriterier ef-
ter de nya kursplanerna som kom år 2000. Studier påpekar att de intervjuade lärarna anser det 
viktigt med ”enkla” och ”konkreta” (Eriksson m fl: 2002:36) lokala kriterier som lätt kan förstås 
av elever och föräldrar. Författarna identifierar hos lärarna två olika typer av förhållningssätt 
gentemot nationella dokument. Den ena gruppen sägs ”kontinuerligt” (Eriksson m fl: 2002:37) 
omarbeta de lokala kriterierna, då främst utifrån hur kriterierna fungerar tillsammans med elever-
na. Den andra gruppen lärare formulerar lokala kriterier som de sedan använder under lång tid 
och uppger att de ”sällan eller aldrig läser de centrala kriterierna” (Eriksson m fl: 2002:37). 
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När det gäller kraven för de olika betygsstegen framgår det att de olika skolorna till viss del 
har olika krav för de olika betygsstegen. ”I några fall” säger författarna ”finns krav på teoretiska 
kunskaper för betyget G i de lokala betygskriterierna” (Eriksson m fl: 2002:36). Vid ett par skolor 
finns ”prestationsgränser” för olika betyg angivna, medan detta saknas på andra skolor och för-
fattarna säger att dessa prestationskrav inte nödvändigtvis är desamma på samma skola utan vari-
erar från lärare till lärare.  

Sammanfattningsvis kan sägas att de intervjuade lärarna i denna studie anser att de natio-
nella betygskriterierna i ämnet idrott och hälsa på grundskolan är för vagt formulerade och tillåter 
för stora variationer i tolkningen på lokal nivå, vilket enligt dem själva äventyrar likvärdigheten. 
Det framgår också att kraven för de olika betygsstegen varierar från lärare till lärare och att arbe-
tet med den lokala formuleringen av de nationella dokumenten är aktivt hos vissa lärare medan 
andra reviderar och reflekterar över detta mer sällan. Det viktigaste är enligt Erkiksson m fl att de 
lokala kriterierna är ”enkla” och ”konkreta” (2002:36). 
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Kapitel 3 Metod 
I detta kapitel beskrivs undersökningsfrågorna, uppsatsens upplägg och materialbearbetning samt 
analysmodeller. Här kommenteras svårigheter med materialbearbetning, starka och svaga punkter 
med analysmodellen och studiens validitet och tillförlitlighet. 

3.1 Undersökningsfråga 
Syftet med denna studie är att försöka förklara hur den nationella kursplanen i moderna språk år 
nio kan tolkas i en lokal kursplan samt vilka konsekvenser i form av kravnivå denna tolkning kan 
få för eleven.  
 

1. Hur kan den nationella kursplanen i moderna språk år nio tolkas i en lokal kursplan 
med avseende på uppnåendemål?  

2. Vad får detta för konsekvenser för elevens språkinlärning i fråga om kravnivå? 

3.1.1 Urval av text 
Vårt analyserade material består av den nationella kursplanen i moderna språk och de sex första 
fraserna av totalt elva i en lokal kursplan i ämnet moderna språk i grundskolan. Den lokala kurs-
planen är hämtad från Internet (se bilaga 2). Skolan är inte bekant för författarna och det finns 
därför ingen information om den. 
 

3.2 Studiens testinstrument 

3.2.1 Beskrivning av uppnåendemål i nationell och lokal kursplan 

Den nationella kursplanen innehåller åtta uppnåendemål och den lokala kursplanen innehåller sju 
uppnåendemål. Uppnåendemålen är i punktform under rubriken ”Eleven skall” i den nationella 
kursplanen (se bilaga 1) och rubriken ”Eleven i år 9 skall” i den lokala (se bilaga 2). Uppnående-
målen beskriver vad eleven ska kunna inom ämnet i slutet av grundskolan år nio. Av denna an-
ledning är uppnåendemålen i nationella och lokala kursplaner viktiga i lärarens arbete. 

3.3 Uppläggning och genomförande 
Den ursprungliga idén var att analysera uppnåendemålen i sex kursplaner från gymnasieskolan 
steg 2 och grundskolan år 9 i förhållande till den nationella kursplanen i franska.  

Vi började med att inhämta den nationella kursplanen från Skolverkets hemsida 
(www.skolverket.se) (se bilaga 1). Därefter fick vi ta del av två lokala kursplaner från skolor i Mel-
lansverige och två lokala kursplaner som fanns utlagda på Internet. För att hitta lokala kursplaner 
på Internet skrev vi in orden ”lokal kursplan” följt av kommatecken och ordet ”franska” i sök-
verktyget Google. Vi påbörjade en händelseanalys för samtliga lokala kursplaner men insåg 
snabbt att materialet var alldeles för omfattande. Därefter valde vi slumpmässigt en lokal kursplan 
att börja arbeta mer grundligt med. Undersökningen kom att fokusera på en lokal kursplan för år 
nio i grundskolan som var gemensam för de moderna språken på den aktuella skolan. Undersök-
ningen kom därför att fokusera på moderna språk istället för franska. Även här var materialet för 
stort och slutligen kvarstod de sex första fraserna (dvs. fyra av totalt åtta nationella uppnående-
mål) från den nationella kursplanen och deras motsvarighet i den lokala. 
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3.4 Materialbearbetning 

3.4.1 Analys av data 
Vi har gjort en komparativ semantisk textanalys där vi använt oss av hyponymi (se 2.1.5.1) och 
encyklopedisk definition av ord för att undersöka tolkningsmöjligheter i uppnåendemålen i en 
lokal kursplan. Hyponymi är den viktigaste delen i vår analysmodell och det det handlar om är 
hierarkier mellan ord som delar kärnmening. ”Röd”, ”grön” och ”blå” är hyponymer till hyperonymen 
”färg”. Det vill säga att samtliga färger har karaktäristika +färg. Huvudordet, det generella, kallas 
alltså hyperonym, medan de underordnade orden, de specifika, kallas hyponymer (se Hyponymi i 
kapitel 2). Med encyklopedisk definition menas att vi slagit upp ord i en encyklopedi för att defi-
niera deras betydelse.   

Vi gjorde en översiktstabell av den lokala kursplanens uppnåendemål som kategoriserade 
händelserna i den lokala kursplanen. Denna tabell ligger till grund för de tabeller som presenteras 
i resultatdelen. När den lokala kursplanen använde en annan formulering än den nationella valde 
vi att kalla denna händelse för ersättning. Det som försvann i den nationella kursplanen i förhål-
lande till den lokala kallade vi bortfall. Det som lagts till i den lokala kursplanen och inte hade 
någon motsvarighet i den nationella kursplanen kallade vi tillägg. Vid skifte av fokus som kom sig 
av ändring av ordföljd i den lokala kursplanen i förhållande till den nationella använde vi benäm-
ningen skifte av fokus.  

Då ingen klar textanalysmodell som passade fanns till buds gjorde vi upp riktlinjer för ana-
lysen upp utifrån relevant teori (se Figur 3.1). De olika kategorier som vi skapat för att undersöka 
händelser i den lokala kursplanen är bortfall, ersättning, tillägg och skifte av fokus. Den kompara-
tiva analysen granskar hyponymi och encyklopedisk definition av ord och deras betydelse. För att 
klart och tydligt kunna redogöra för ords olika betydelser utarbetade vi en konsekvent förklar-
ingsmodell. Utifrån den lokala kursplanen kategoriserade vi händelserna. Sedan analyserade vi 
händelserna i den lokala kursplanen med hjälp av verktygen hyponymi och encyklopedisk defini-
tion av ord i förhållande till den nationella kursplanen. Därefter konstaterade vi om tolkningen i 
den lokala kursplanen innebär ett ökat eller ett sänkt krav på eleven.  
 

Bortfall Ersättning Tillägg Skifte av fokus

Konsekvens
Ökat krav

Konsekvens
Sänkt krav

Analys
Hyponymi

Encyklopedisk definition

Kategorisering

Lokal kursplan

Nationell kursplan

 
 

Figur3.1: Analysmodellen.  

3.4.1.1 En hyponymiskt orsakad dikotomi mellan möjlighet och begränsning  

Under arbetet med textanalysen uppstod ett återkommande problem när vi skulle titta på vad 
olika händelser i den lokala texten fick för konsekvenser för eleven. När vi undersökte hypony-
min, dvs. överordnade och underordnade begrepp som har samma kärnmening, hos vissa be-
grepp i målformuleringarna upptäcktes motsägande konsekvenser. En och samma lokala formu-
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lering kunde innebära både ett ökat och ett sänkt krav på eleven i förhållande till de nationella 
målen. Detta på grund av att vi upptäckte att det kan finnas två olika sätt att uppfatta hyponymi. 
Därför uppstår problem när lokala tolkningar ska göras. Denna problematik tog vi fasta på och 
skapade ett tillägg i vår anlaysmodell. 

Dikotomi är enligt Nationalencyklopedin multimedia 2000, hädanefter förkortad NE 
(2000) en: ”variabel eller egenskap som är delad i två varandra ömsesidigt uteslutande kategorier”. 
Nya dikotomier kan skapas efter behov ”för att underlätta bearbetning och analys, t.ex. indelning 
av variabeln ålder i kategorierna yngre och äldre, eller inkomst i högre och lägre” (ibid.). För den-
na undersökning har vi skapat dikotomin möjlighet och begränsning enkom för vår anlaysmodell. Att 
som elev arbeta med allt som ingår i ett överordnat begrepp (hyperonym) kan ses som både ett 
högt och ett lågt krav. Ett överordnat begrepp kan betyda många möjligheter för eleven att välja 
mellan för att uppvisa sina kunskaper (lågt krav). Det kan också innebära att eleven skall kunna 
allt som det överordnade begreppet innefattar (högt krav). Ett underordnat begrepp kan innebära 
ett lågt krav i och med att det begränsar det som eleven skall kunna. Det kan också innebära ett 
högt krav i och med att elevens möjligheter att visa sina kunskaper begränsas. Då uppstår en hy-
ponymiskt orsakad dikotomi mellan möjlighet och begränsning i lokala tolkningar. Det är kort 
sagt inte alltid tydligt huruvida de lokala kursmålen innebär en höjning eller en sänkning av kra-
ven på eleven. Ett enskilt mål kan tolkas som både en höjning och en sänkning. För att undvika 
upprepningar i förklaringen av detta fenomen i vår textanalys har vi skapat det begrepp som istäl-
let kommer att användas, nämligen ”hyponymiskt orsakad dikotomi mellan möjlighet och be-
gränsning”, förkortat HDMB (se Figur 3.2).  
 

Ökat krav Sänkt krav

Fler möjligheter för eleven

Hyperonym

Ökat krav Sänkt krav

Begränsning för eleven

Hyponym

Händelse i lokal text
Bortfall, ersättning, tillägg, skifte av fokus

 
 

Figur3.2: HDMB-principen.  
 
Efter införandet av HDMB ser vår för denna studie skapade analysmodell ut på följande sätt: 

 

Bortfall Ersättning Tillägg Skifte av fokus

Konsekvens
Ökat krav

Konsekvens
Sänkt krav

Analys
Hyponymi

Encyklopedisk definition
HDMB

Kategorisering

Lokal kursplan

Nationell kursplan

 
 

Figur 3.3: Analysmodell med HDMB-principen 
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3.4.2 Svårigheter med materialbearbetningen  
Efterhand visade det sig att det valda materialet på sex lokala kursplaner var alldeles för omfat-
tande resultatmässigt och vi var därför på grund av tidsbrist tvungna att begränsa oss till en lokal 
kursplan.  Även där visade det sig att resultatet var mycket omfattande och vi valde därför att 
koncentrera oss på de första sex fraserna/första fyra uppnåendemålen (se bilaga 2). Dock hade 
den lokala kursplanen en annan ordningsföljd av mål jämfört med den nationella kursplanen. 
Därför var vi, för att få ett analyserbart resultat, tvungna att kasta om ordningen i de lokala punk-
terna för att motsvara ordningen i den nationella kursplanen. Detta kan eventuellt ha påverkat 
resultatet eftersom vi har antagit att vissa lokala formuleringar är avsedda att motsvara vissa na-
tionella mål. 

Det var också svårt att hitta en bra och tydlig analysmodell och vi var tvungna att skapa en 
egen modell utifrån våra resultat. Det var också utmanande att göra resultatet grafiskt och textu-
ellt överblickbart. 

3.4.3 Starka och svaga punkter med analysmetoden  
Hyponymi och encyklopedisk definition av ord har fungerat bra för att ta fram ett resultat. Med 
hjälp av vår princip om Hyponymiskt orsakad Dikotomi mellan Möjlighet och Begränsning har vi 
lyckats sätta fingret på en av de stora svårigheterna med lokala tolkningar av de nationella uppnå-
endemålen. Vår analysmodell var svår att skapa och formulera och det var också svårt att ge läsa-
ren en bild av tolkningsprocessen. Tidvis har det varit svårt att komma fram till en tolkning och 
vi har ändrat oss ett flertal gånger. Detta innebär att det ibland har varit svårt att argumentera för 
våra tolkningar. 

3.5 Studiens tillförlitlighet 
Resultatet av den komparativa textanalysen, som inriktade sig på hyponymi, encyklopedisk defini-
tion av ord samt HDMB i ett avgränsat textområde, anser vi vara tillförlitligt för det område det 
uttalar sig om. Resultatet är inte generaliserbart eftersom det undersökta området är för begrän-
sat. Vidare anser vi att validiteten i vår undersökning är hög eftersom vi fick tydliga svar på våra 
frågor och eftersom resultatet var i linje med tidigare forskning inom området. 

3.6 Etiska aspekter  
För att skydda skolan från vilken den lokala kursplanen togs valde vi att låta den vara anonym i 
vår undersökning. 
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Kapitel 4 Resultat  
I detta kapitel redovisas resultaten genom att fras efter fras i den lokala kursplanens uppnående-
mål (se bilaga 2) presenteras och jämförs med uppnåendemålen i den nationella kursplanen (se 
bilaga 1). Först presenteras ett uppnåendemål. Därefter presenteras både det nationella målet och 
det lokala målet i sin helhet. Tabeller illustrerar analyserade händelser i texten i den lokala kurs-
planen och figurer belyser analysprocessen och dess resultat. I figurerna har det som inte är aktu-
ellt för den specifika analyserade delen gråmarkerats.  

4.1 Uppnåendemål: kunna förstå tal 
Nationellt Mål (NM):  
Kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar, 
som rör för eleven välbekanta områden. 
Lokalt Mål (LM):  
Kunna förstå tydligt talat språk ex. instruktioner, berättelser och beskrivningar. 
 
För att förenkla både analysen och resultatredovisningen har vi delat upp det nationella målet i 
tre delar: 

• kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal 
• i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar 
• som rör för eleven välbekanta områden 

4.1.1 Kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal 
En jämförelse mellan det nationella och lokala målet visar både bortfall och ersättning i denna 
del. Dessa visas i Tabell 4.1. 
   

Tabell 4.1: Kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal  
 

Nationell och lokal fras samt 
konsekvens 

Bortfall Ersättning Tillägg Skifte av 
fokus 

NM: kunna förstå det mest vä-
sentliga i tydligt tal 
LM: kunna förstå tydligt talat 
språk 

B1 = det mest 
väsentliga 

E1 = i tydligt tal → tydligt 
talat språk 

  

Konsekvens Ökat krav + 
Sänkt krav 

Ökat krav + Sänkt krav   

 
Förklaringar: NM = Nationellt Mål    LM = Lokalt Mål    B = Bortfall    E = Ersättning   → = har blivit 
 
Bortfall B1: Konsekvensen av borttagandet av ”det mest väsentliga” kan enligt HDMB-
principen innebära både ett ökat och ett sänkt krav på eleven. Det är möjligt att se ”förstå” som 
en hyperonym till hyponymen ”förstå det mest väsentliga”. Det ökade kravet består i att den lo-
kala kursplanen begär att lyssnaren förstår allt i tydligt talat språk, inte bara det mest väsentliga, 
som det nationella målet kräver. Det sänkta kravet består i att all elevens förståelse kan räknas, 
inte bara förståelsen av det mest väsentliga (se Figur 4.1). En viss problematik uppstår när frågan 
ställs om vem som definierar vad som skulle kunna vara det mest väsentliga. Denna diskussion 
går vi inte in på, eftersom det är ett problem som i huvudsak ligger i den nationella kursplanen 
och inte har överförts till den lokala.  
 
Ersättning E1: För denna analys har encyklopedisk definition använts. Språk är enligt National-
encyklopedin (NE 2000) ”mänskligt system för kommunikation, känslouttryck och konstnärliga 
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ändamål med en uppsättning ord och ordförbindelser som kombineras enl. vissa grammatiska 
regler”. Tal definieras enbart som ”mänskligt tal”. Detta anger att ”språk” är ett mer komplext 
begrepp än ”tal”. ”Språk” kan innehålla fler ledtrådar till förståelse än ”tal” i och med att koncep-
tet ”språk”, till skillnad från ”tal”, innefattar (enligt NEs definition), regler, kommunikation, 
känslouttryck med mera. ”Tal” kan därför sägas vara underordnat ”språk” och det rör sig därför 
här om hyponymi där ”språk” är hyperonym och ”tal” är hyponym. Konsekvensen av detta kan 
enligt HDMB-principen sägas vara ett ökat krav och ett sänkt krav. Det ökade kravet består i att 
eleven ska behärska språkets hela komplexitet. Det sänkta kravet består i att eleven genom 
”språk” kan ha tillgång till fler ledtrådar till förståelse än genom ”tal” (se Figur 4.2). 
 

Ökat krav Sänkt krav

Fler möjligheter för eleven

Hyperonym

Ökat krav Sänkt krav

Begränsning för eleven

Hyponym

Händelse i lokal text
Bortfall

"det mest väsentliga"

 
 

Figur 4.1: Bortfall - Kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal.  
 

Ökat krav Sänkt krav

Fler möjligheter för eleven

Hyperonym

Ökat krav Sänkt krav

Begränsning för eleven

Hyponym

Händelse i lokal text
Ersättning

"tal" -> "språk"

 
 

Figur 4.2: Ersättning - Kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal.  

4.1.2 I enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar 
En jämförelse mellan det nationella och lokala målet visar både bortfall och ersättning i denna 
del. Dessa visas i Tabell 4.2. 
 

Tabell 4.2: I enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar  
 

Nationell och lokal fras samt konsekvens Bortfall Ersättning Tillägg Skifte av fokus
NM: i enkla instruktioner, berättelser och 
beskrivningar, 
LM: ex. instruktioner, berättelser och beskriv-
ningar 

B2 = enkla E2 = i → ex   

Konsekvens Ökat krav Ökat krav + Sänkt 
krav 

  

 
Bortfall B2: Konsekvensen av borttagandet av ”enkla” kan innebära ett ökat krav på eleven i och 
med att svårighetsgraden på de instruktioner, berättelser och beskrivningar som åsyftas höjs. Det 
är möjligt att se ”enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar” som en hyponym till hypero-
nymen ”instruktioner, berättelser och beskrivningar”. HDMB-principen är inte tillämpningsbar 
på detta bortfall eftersom konsekvensen av den skulle bli absurd: det kan inte medföra ett sänkt 

 20



Vad menar de egentligen?, Högskolan Dalarna 
© Anette Strömberg, Karolina Sundqvist & Ingelöv Goës 2006 

krav att som elev ha möjligheten att förstå andra svårighetsgrader av instruktioner, berättelser 
och beskrivningar än just ”enkla” (se Figur 4.3).  
 

Ökat krav Sänkt krav

Händelse i lokal text
Bortfall
"enkla"

 
 

 Figur 4.3: Bortfall - I enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar  
 
Ersättning E2: Till denna analys har encyklopedisk definition använts. ”I” betyder enligt NE: 
”inom omfånget av vissa gränser i rum el. tid el. om rörelse dit”.  Definitionen av ”exempelvis” 
är: ”bland andra exempel eller möjligheter”. Ersättandet av ”i” med ”ex” kan innebära både ett 
ökat och ett sänkt krav. Det ökade kravet består i att ytterligare kategorier av talat språk kan ingå 
(till exempel ”debatter”, ”diskussioner”) utöver de redan nämnda, dvs. ”instruktioner, berättelser 
och beskrivningar”. Det sänkta kravet består i att det kan räcka med att behärska endast en av de 
tre nämnda kategorierna (se Figur 4.4). 
 

Ökat krav Sänkt krav

Händelse i lokal text
Ersättning
"i" -> "ex"

 
 

Figur 4.4: Ersättning - I  

4.1.3 Som rör för eleven välbekanta områden 
En jämförelse mellan det nationella och lokala målet visar bara bortfall i denna del. Det visas i 
Tabell 4.3. 

Tabell 4.3: Som rör för eleven välbekanta områden  
 

Nationell och lokal fras samt 
konsekvens 

Bortfall Ersättning Tillägg Skifte av fokus 

NM: som rör för eleven välbekanta 
områden  
LM: - 

B3 = som rör för 
eleven välbekanta 
områden 

   

Konsekvens Ökat krav    
 
Bortfall B3: Konsekvensen av borttagandet av frasen ”som rör för eleven välbekanta områden” 
B3 kan innebära ett eliminerande av elevaspekten. Här klargörs inte att undervisningen ska utgå 
ifrån eleven, vilket tydligt framgår i motsvarande nationellt mål. Detta innebär ett ökat krav på 
eleven eftersom förkunskaper enligt Tornberg (2000:155 – se även Teorier om språkinlärning) 
underlättar förståelse (se Figur 4.5). 
 

Ökat krav Sänkt krav

Händelse i lokal text
Bortfall

"som rör för eleven välbekanta områden"

 
 

Figur 4.5: Bortfall - Som rör för eleven välbekanta områden  
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4.2 Uppnåendemål: delta i samtal 
Nationellt Mål (NM):  
Kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen 
Lokalt Mål (LM):  
Kunna uttrycka sig i enkla meningar i vardagliga situationer 
 
För att förenkla både analysen och resultatredovisningen har vi delat upp det nationella målet i 
tre delar: 

• kunna delta i 
• enkla samtal 
• om ämnen 

4.2.1 Kunna delta i enkla samtal om ämnen 
En jämförelse mellan det nationella och lokala målet visar en ersättning i det här fallet (se Tabell 
4.4). 

Tabell 4.4: Kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen  
 

Nationell och lokal fras samt 
konsekvens 

Bortfall Ersättning Tillägg Skifte 
av fo-
kus 

NM: kunna delta i enkla samtal 
om vardagliga ämnen  
LM: kunna uttrycka sig i enkla 
meningar i vardagliga situationer 

 E3 = delta i → uttrycka sig i 
E4 = enkla samtal → enkla 
meningar 
E5 = om ämnen → i situationer

  

Konsekvens  
 

E3 = Ökat krav + Sänkt krav + 
neutralt 
E4 = Ökat krav + Sänkt krav 
E5 = Ökat krav + Sänkt krav 

  

 
Ersättning E3: På grund av att NE är otydlig i sin definition av ordet ”delta” så uppstår pro-
blem i tolkningen av denna händelse. NE definierar ”delta” som ”medverka som en av flera par-
ter i viss koll. aktivitet; från att vara närvarande till att handla aktivt”. Beroende på vilken tolk-
nings av Nes definition som väljs kan det nationella målet ”delta” sägas vara hyperonym till det 
lokala målet ”uttrycka sig”, eller inte sägas vara hyperonym. Beroende på hur NEs otydliga defi-
nition tolkas kan ersättningen innebära ett ökat eller ett sänkt krav eller ett neutralt krav. 

En tolkning kan vara att det räcker med att vara passivt närvarande för att det ska kallas att 
delta. I så fall är det frågan om ett hyponymiskt förhållande mellan det nationella och det lokala 
målet, där det lokala är hyperonym. En sådan tolkning, som innebär att det lokala målet ”uttrycka 
sig” kräver aktivitet, och är hyperonymt kan därmed sägas vara både ett ökat och ett sänkt krav 
enligt HDMB-principen.  

Den andra tolkningen innebär att det nationella målet ”delta” innebär ett aktivt handlande. 
I så fall är det lokala målet, som också är aktivitetskrävande, neutralt i förhållande till det nationel-
la målet. 
 

Ökat krav Sänkt krav Neutralt krav

Händelse i lokal text
Ersättning

"delta" -> "uttrycka sig"

 
 

Figur 4.6: Ersättning - Kunna delta i  
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4.2.2 Enkla samtal 
En jämförelse mellan det nationella och lokala målet visar en ersättning även i detta fall (se Tabell 
4.4). 
 
Ersättning E4: För denna analys har en encyklopedisk definition använts. Ordet ”samtal” defi-
nieras av NE som ”muntligt utbyte av synpunkter eller upplysningar”. ”Meningar” definieras av 
NE som: ” största språkliga enhet vars delar står i ett väldefinierat syntaktiskt förhållande till var-
andra vanl. med huvudsats och ev. bisats(er); i skrift avslutad med stort skiljetecken, i tal med 
paus”. ”Samtal” kan sägas vara en hyperonym till hyponymen ”meningar”. Eftersom ”samtal” 
kräver interaktion medan ”meningar” inte måste ingå i någon interaktion faller interaktionsaspek-
ten bort i den lokala formuleringen. Det ökade kravet består i att möjligheten till interaktion för-
svinner (se Figur 4.7). 
 

Ökat krav Sänkt krav

Händelse i lokal text
Ersättning

"samtal" -> "meningar"

 
 

Figur 4.7: Ersättning - Enkla samtal  

4.2.3 Om ämnen 
Ersättning E5: För denna analys har vi valt att ta in en större del av den aktuella frasen (det 
specifika ordet ”vardagliga” tas upp) trots att ingen förändring där skett från nationell till lokal 
nivå. Det nationella målet ”om + (vardagliga) ämnen” kan sägas vara hyperonym till det lokala 
målet ”i + (vardagliga) situationer”. Konsekvensen av ersättandet av ”om + (vardagliga) ämnen” 
med ”i + (vardagliga) situationer” kan enligt HDMB-principen innebära både ökade och sänkta 
krav på eleven. Det ökade kravet består i att det lokala målet ”i + (vardagliga) situationer” be-
gränsas till vardagliga klassrumssituationer. Det sänkta kravet består i att eleven endast behöver 
kunna klara sig i klassrumsmiljö (se Figur 4.8). 
 

Ökat krav Sänkt krav

Händelse i lokal text
Ersättning

"om ämnen" -> "i situationer"

 
 

Figur 4.8: Ersättning - Om ämnen  

4.3 Uppnåendemål: kunna berätta 
Nationellt Mål (NM):  
Kunna muntligt berätta något om sig själv och andra 
Lokalt Mål (LM):  
Kunna berätta om något man läst, hört eller upplevt 
 
Det nationella målet har delats upp i tre delar av samma förenklingsskäl: 

• muntligt 
• sig själv och andra 
• något om 

 
Dessutom förekommer ett tillägg i den lokala kursplanen, nämligen 
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• läst, hört eller upplevt 

4.3.1 Muntligt 
En jämförelse mellan det nationella och lokala målet visar ett bortfall från den här delen (se Ta-
bell 4.5). 

Tabell 4.5: Kunna muntligt berätta något om sig själv och andra 
 

Nationell och lokal fras samt 
konsekvens 

Bortfall Ersättning Tillägg Skifte av 
fokus 

NM: kunna muntligt berätta 
något om sig själv och andra 
LM: kunna berätta om något 
man läst, hört eller upplevt 

B4 = muntligt E6 = sig själv och 
andra → man 

T1 = läst, hört 
eller upplevt 

S1= något om 
→ om något  

Konsekvens Sänkt krav + 
Ökat krav 

E6 = Neutralt 
 

Modifierat 
mål 

Ökat krav 

 
Förklaringar: NM = Nationellt Mål LM = Lokalt Mål B = Bortfall E = Ersättning T = Tillägg S = Skifte av fokus   
→ = har blivit 
 
Bortfall B4: ”Muntligt berätta” är den underordnade hyponymen till hyperonymen ”berätta”. 
Detta är ett fall av HDMB där det lokala målet kan innebära både ett ökat och ett sänkt krav på 
eleven. Det sänkta kravet består i att ”berätta” kan ske på flera olika sätt (muntligt, skriftligt, 
kroppsspråk etc.). Eleven är inte begränsad till muntlig framställning. Det ökade kravet består i 
att eleven ska kunna behärska flera olika sätt att berätta (muntligt, skriftligt, kroppsspråk etc.) (se 
Figur 4.9).  
 

Ökat krav Sänkt krav

Fler möjligheter för eleven

Hyperonym

Ökat krav Sänkt krav

Begränsning för eleven

Hyponym

Händelse i lokal text
Bortfall

"muntligt"

 
 

Figur 4.9: Bortfall - Muntligt  

4.3.2 Sig själv och andra 
En jämförelse mellan det nationella och lokala målet visar en ersättning i den här delen (se Tabell 
4.5). 
 
Ersättning E6: För denna analys har encyklopedisk definition använts. Enligt NE är definitio-
nen på ”man”: ”obestämd person el. grupp av personer”. Detta innebär i den lokala målformule-
ringen att eleven ska kunna berätta om något han/hon själv läst, hört eller upplevt, eller något 
som någon annan/några andra läst, hört eller upplevt. ”Man” och ”sig själv och andra” kan sägas 
stå i någon form av synonymiskt förhållande till varandra. Den exakta graden av synonymi är inte 
uppenbar och mycket svårfunnen. Uttrycket kan ge olika konnotationer beroende på kontext. 
Följande är ett exempel på hur ”man” kan syfta på andra.  
 
Exempel 1: På en buss stöter sig en högljudd grupp ungdomar i övre tonåren med en 80-årig medresenär som utbris-

ter: ”Man borde väl ändå kunna uppföra sig bättre när man nästan är vuxen!”.  
 
Följande är ett exempel på hur ”man” kan syfta på den talande.  
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Exempel 2: I rökrutan på lunchrasten säger en kvinna tyst: ”Egentligen borde man väl sluta röka nu när man är 

gravid.”  
 
På grund av möjligheterna till tolkning av begreppet ”man” väljer vi att förklara den lokala och 
den nationella formuleringen som neutrala i förhållande till varandra, trots att vi är medvetna om 
att ”man” kan användas för att distansera sig från ett eget uttalande (se Figur 4.10). 
 

Ökat krav Sänkt krav

Händelse i lokal text
Ersättning

"sig själv och andra" -> "man"

 
 

Figur 4.10: Ersättning - Sig själv och andra  

4.3.3 Läst, hört eller upplevt 
En jämförelse mellan det nationella och lokala målet visar ett tillägg i den här delen (se Tabell 
4.5). 
 
Tillägg T1: Detta tillägg skulle även kunna sägas vara en ersättning där det lokala målet ”kunna 
berätta om något man läst, hört eller upplevt” ämnar förtydliga det nationella målet ”kunna […] 
berätta något om […]”. Vi har valt att kategorisera det som ett tillägg eftersom det lokala målet 
här tillför en definition som inte har någon motsvarighet i de nationella uppnåendemålen. I och 
med detta är det inte frågan om ett ökat eller sänkt krav, utan ett modifierat mål med ny innebörd 
(se Figur 4.11). 

Ökat krav Sänkt krav

Händelse i lokal text
Tillägg

"läst, hört eller upplevt"

 
 

Figur 4.11: Tillägg - Läst, hört eller upplevt  

4.3.4 Något om 
En jämförelse mellan det nationella och lokala målet visar ett fall av skifte av fokus i den här de-
len (se Tabell 4.5). 
 
Skifte av fokus S1: Enligt Melin kan ord betonas genom att placeras på en strategiskt synbar 
plats, till exempel i början eller slutat av en mening (Melin 1992). Positioneringen av ”något” i 
början av formuleringen ”något om” i frasen från den nationella kursplanen (kunna muntligt 
berätta något om sig själv och andra) innebär att ”något” fokuseras. I den lokala formuleringen 
”kunna berätta om något man läst, hört eller upplevt” ligger fokus enligt samma princip på ordet 
”om”. Detta innebär att eleven enligt det nationella målet ska kunna berätta ”något”, vilket kan 
sägas vara en liten del av något större. I det lokala målet ska eleven kunna berätta ”om något”, 
vilket kan sägas vara en större del av en specifik sak. Det nationella målet ”något om” kan alltså 
sägas vara hyperonym till det lokala målet ”om något”. Det är dock inte frågan om HDMB efter-
som det inte är frågan om någon form av begränsning för eleven i hyponymen ”något om”. 
Konsekvenserna av det lokala målet illustreras nedan: 
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Exempel 1 (nationellt mål): Kunna berätta något om semesterresan 
Exempel 2 (lokalt mål): Kunna berätta om semesterresan 
 
Konsekvensen skulle kunna sägas vara ett ökat krav på eleven eftersom eleven ska kunna berätta 
om ett större område enligt det lokala målet (se Figur 4.12).  
 

Ökat krav Sänkt krav

Händelse i lokal text
Skifte av fokus

"något om" -> "om något"

 
 

Figur 4.12: Skifte av fokus - Något om  

4.4 Uppnåendemål: kunna läsa 
Nationellt Mål (NM):  
Kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar. 
Lokalt Mål (LM):  
kunna läsa och hämta fakta ur vardagliga texter. 
 
Det nationella målet har delats upp i tre delar: 

• tillgodogöra sig innehållet i 
• enkla 
• instruktioner, berättelser och beskrivningar 

4.4.1 Tillgodogöra sig innehållet i 
En jämförelse mellan det nationella och lokala målet visar en ersättning i den här delen (se Tabell 
4.6). 
 

Tabell 4.6: Kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar 
 

Nationell och lokal fras 
samt konsekvens 

Bortfall Ersättning Tillägg Skifte av fokus 

NM: kunna läsa och tillgodo-
göra sig innehållet i enkla 
instruktioner, berättelser och 
beskrivningar  
LM: kunna läsa och hämta 
fakta ur vardagliga texter 

 E7 = tillgodogöra sig innehållet i 
→ hämta fakta ur 
E8 = enkla → vardagliga 
E9 = instruktioner, berättelser 
och beskrivningar → texter 

  

Konsekvens  
 

E7 = Ökat krav + Sänkt krav 
E8 = Ökat krav 
E9 = Ökat krav + Sänkt krav 

  

 
Ersättning E7: Till denna analys har encyklopedisk definition använts. I den lokala tolkningen 
behöver eleven inte tillgodogöra sig innehållet i det han/hon läser, utan endast ”hämta fakta”. 
Det nationella målet säger, enligt NEs definition av ”tillgodogöra sig” att eleven ska kunna: ”ta 
till sig och dra nytta av: Bet.nyans: spec. med avs. på intellektuellt innehåll förstå och smälta: trött 
som han var kunde han inte[tillgodogöra sig] ; undervisningen”. På nationell nivå ska eleven kunna ”ta 
till sig”, ”dra nytta av” samt ”förstå och smälta”. På lokal nivå behöver inget av detta ske. ”Häm-
ta fakta” kan ses som en hyponym till hyperonymen ”tillgodogöra sig”. Processen faktahämtande 
föregår processen tillgodogörande vid inlärning. På grund av HDMB-principen kan detta innebä-
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ra ett ökat krav och ett sänkt krav på eleven. Det ökade kravet består i att eleven begränsas till att 
hämta fakta. Det sänkta kravet består i att det räcker med att hämta fakta (se Figur 4.13). 
 

Ökat krav Sänkt krav

Fler möjligheter för eleven

Hyperonym

Ökat krav Sänkt krav

Begränsning för eleven

Hyponym

Händelse i lokal text
Ersättning

"tillgodogöra sig innehållet i" -> "hämta fakta ur"

 
 

Figur 4.13: Ersättning - Tillgodogöra sig innehållet i  

4.4.2 Enkla 
En jämförelse mellan det nationella och lokala målet visar en ersättning i den här delen (se Tabell 
4.6). 
 
Ersättning E8: Till denna definition har encyklopedisk definition använts. Enligt NE är defini-
tionen av ”enkel”: ”lätt att förstå eller utföra”. Definitionen av ”vardaglig” är: ”som ofta sker eller 
förekommer eller används och därför inte är särsk. anmärkningsvärd, högtidlig e.d.”. ”Enkel” 
och ”vardaglig” kan utifrån dessa definitioner inte sägas ingå i någon form av synonymi. Enligt 
det lokala målet behöver det eleven läser inte vara lätt att förstå, utan bara vanligt förekommande. 
Detta kan innebära ett ökat krav på eleven i det lokala målet (se Figur 4.14).  
 

Ökat krav Sänkt krav

Händelse i lokal text
Ersättning

"enkla" -> "vardagliga"

 
 

Figur 4.14: Ersättning - Enkla  

4.4.3 Instruktioner, berättelser och beskrivningar 
En jämförelse mellan det nationella och lokala målet visar en ersättning i den här delen (se Tabell 
4.6). 
 
Ersättning E9: Den lokala formuleringen ”texter” kan ses som en övergripande hyperonym till 
de nationella hyponymerna ”instruktioner, berättelser och beskrivningar”. På grund av HDMB-
principen kan detta ses som både ett ökat och ett sänkt krav på eleven. Det ökade kravet består i 
att eleven ska kunna läsa alla sorters texter. Det sänkta kravet består i att eleven har större möj-
ligheter än ”bara” instruktioner, berättelser och beskrivningar för att visa han/hon kan läsa på det 
aktuella språket (se Figur 4.15). 
 

Ökat krav Sänkt krav

Fler möjligheter för eleven

Hyperonym

Ökat krav Sänkt krav

Begränsning för eleven

Hyponym

Händelse i lokal text
Ersättning

"instruktioner, berättelser och beskrivningar" -> "texter"

 
 

Figur 4.15: Ersättning - Instruktioner, berättelser och beskrivningar  
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Kapitel 5 Analys 
Figuren 4.16 illustrerar undersökningens sammanlagda resultat. Här visas konsekvenser av lokal 
kursplan i form av ökade och sänkta krav för eleven samt tolkningsmöjligheter. Först visas en 
indelning i Ökat krav, Sänk krav, Ökat + Sänkt krav, Neutralt mål samt Modifierat Mål. Därefter 
följer kategorierna Bortfall, Ersättning, Tillägg och Skifte av fokus, under vilka de analyserade 
punkterna delats in. I de analyserade punkternas rutor återfinns all information som presenterats i 
resultatet och analysen. Totalt har femton händelser i lokala målformuleringar analyserats. Hän-
delserna bortfall och ersättning är de vanligast förekommande tolkningsstrategierna i de analyse-
rade uppnåendemålen. Bortfallen är fyra till antalet och ersättningarna är nio. Därtill finns ett 
tillägg och ett skifte av fokus. Vi har funnit fyra fall av ökat krav på eleven och inget sänkt krav 
på eleven. Nio av fallen innebär både ett ökat och ett sänkt krav på eleven beroende på hur målet 
tolkas. Vidare har vi funnit två fall som innebär ett neutralt krav och det enda tillägget innebär ett 
modifierat mål. 

Vi säger i analysen ingenting om vilka konsekvenserna av den lokala formuleringen skulle 
kunna vara för den aktuella skolans elever, eftersom vi inte vill spekulera i hur den lokala kurs-
planen implementeras i den aktuella skolans språkundervisning. Därför leker vi med tanken att vi 
har en hypotetisk klass vars arbete påverkas av den lokala formuleringen i denna studie. 

5.1 Hyperonymi och hyponymi i uppnåendemål 
Tidigare forskning på området kursplaner visar på svårigheter vid användning av nationella och 
lokala kursplaner på grund av de nationella kursplanernas utformning och lärares/skolors egna 
tolkningar av dessa. Då ingen studie har gjorts av uppnåendemål i moderna språk återknyter vi 
våra resultat till studier som har undersökt andra delar av kursplaner i olika ämnen. Skolverkets 
nationella kvalitetsgranskning visar att många föräldrar och elever tycker att informationen om 
kursplanen och betygskriterier är bra, men att de också upplevs som ”luddiga och svåra att ta till 
sig” (Skolverket 2000b:174). I den tidigare nämnda intervjustudien gjord vid Örebro Universitet 
uppger lärare i ämnet idrott och hälsa att de nationella betygskriterierna är ”otydliga” och ger 
utrymme för ”alltför olika tolkningar” (Eriksson, m fl 2002:37). En granskning av bland annat 
betygskriterier gjord av Utbildningsförvaltningens kansli i Upplands Väsby visar att de lokala 
betygskriterierna var alldeles för olika för att kunna leda till likvärdig bedömning och betygsätt-
ning (Håkansson 2002-11-04). Tholin menar som tidigare nämnts (se Tidigare forskning) att lan-
dets lärare befinner sig i en svår situation då de ska förklara nationella, enligt Tholin, otydligt 
formulerade, kursmål och betygskriterier så att elever och föräldrar kan förstå dem (2006).  

Denna studie har även den granskat kursplaner, och vårt huvudsakliga analysverktyg har 
varit hyponymi. Färgerna ”röd”, ”grön” och ”blå” är som tidigare nämnts hyponymer till hype-
ronymen ”färg” (se under rubriken Textanalys) (Fromkin; Rodman 2003:184). Hyperonymen är 
den överordnade, generella, formen medan hyponymen är den underordnade, mer specifika. Det-
ta sätt att se på ordhierarkier har här använts för att belysa tolkningsmöjligheter i text. Det har i 
vår studie visat sig att den lokala kursplanen ibland använder sig av hyperonymer och ibland av 
hyponymer i förhållande till de ord som den nationella kursplanen använder. Syftet med de lokala 
kursplanerna är enligt Skolverket att förtydliga och förklara de nationella kursplanerna som är 
utformade för att tillåta professionell och lokal tolkning (Skolverket 2004a:23). Vi har sett att en 
lokal kursplan som använder sig av en hyperonym till den nationella kursplanens formulering gör 
uppnåendemålet mindre specifikt och mer obegränsat. När en lokal kursplan använder sig av en 
hyponym till den nationella hyperonymen har uppnåendemålet gjorts mer specifikt och begränsat. 
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5.1.1 Lokal kursplan använder hyperonymer 
I sex av de totalt tio konstaterade hyponymifallen använder sig den lokala kursplanen av hypero-
nymer i uppnåendmeålen, medan den nationella kursplanen använder sig av hyponymer i mot-
svarande målformuleringar. 
 
B1: När den nationella kursplanen använder sig av ”förstå det mest väsentliga” och den lokala 
kursplanen använder sig av hyperonymen ”förstå” ökar obestämdheten i den lokala formulering-
en. 
 
E1: När den nationella kursplanen använder sig av ”i tydligt tal” och den lokala kursplanen an-
vänder sig av hyperonymen ”tydligt talat språk” ökat obestämdheten i den lokala formuleringen. 
 
B2: När den nationella kursplanen använder sig av ”enkla instruktioner, berättelser och beskriv-
ningar” och den lokala kursplanen använder sig av hyperonymen ”instruktioner, berättelser och 
beskrivningar” ökar obestämdheten i den lokala formuleringen. 
 
B4: När den nationella kursplanen använder sig av ”muntligt berätta” och den lokala kursplanen 
använder sig av hyperonymen ”berätta” ökar obestämdheten i den lokala formuleringen. 
 
S1: När den nationella kursplanen använder sig av ”kunna berätta något om” och den lokala 
kursplanen använder sig av hyponymen ”kunna berätta om något” ökar obestämdheten i den 
lokala formuleringen. 
 
E9: När den nationella kursplanen använder sig av ”instruktioner, berättelser och beskrivningar” 
och den lokala kursplanen använder sig av hyperonymen ”texter” ökar obestämdheten i den loka-
la formuleringen. 

5.1.2 Lokal kursplan använder hyponymer 
I fyra av de totalt tio konstaterade hyponymifallen använder sig den lokala kursplanen av hypo-
nymer i uppnåendemålen, medan den nationella kursplanen använder sig av hyperonymer i mot-
svarande målformuleringar. 
 
E3: När den nationella kursplanen använder sig av ”delta” och den lokala kursplanen använder 
sig av hyponymen ”uttrycka sig” specificeras det aktuella målet något, dock med risk för att på 
lokal nivå förlora andra möjliga hyponymer till hyperonymen ”delta”. 
 
E4: När den nationella kursplanen använder sig av ”enkla samtal” och den lokala kursplanen 
använder sig av hyponymen ”enkla meningar” specificeras det aktuella målet något, dock med 
risk för att på lokal nivå förlora andra möjliga hyponymer till hyperonymen ”enkla samtal” 
 
E5: När den nationella kursplanen använder sig av ”om ämnen” och den lokala kursplanen an-
vänder sig av hyponymen ”i situationer” specificeras det aktuella målet något, dock med risk för 
att på lokal nivå förlora andra möjliga hyponymer till hyperonymen ”om ämnet”. 
 
E7: När den nationella kursplanen använder sig av ”tillgodogöra sig innehållet i” och den lokala 
kursplanen använder sig av hyponymen ”hämta fakta ur” specificeras det aktuella målet något, 
dock med risk för att på lokal nivå förlora andra möjliga hyponymer till hyperonymen ”tillgodo-
göra sig”. 
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5.2 Genom principen om Hyponymiskt orsakad Dikotomi mellan Möjlighet 
och Begränsning belyses obestämdheten i lokala formuleringar 
För att kunna förklara den problematik som uppstår när ett lokalt mål kan innebära både ett ökat 
och ett sänkt krav skapade vi termen HDMB (en Hyponymiskt orsakad Dikotomi mellan Möjlig-
het och Begränsning). HDMB kan inträffa när det är frågan om hyponymi. Möjligheten och be-
gräsningen ligger i hur en läsare väljer att se förhållandet mellan den nationella och den lokala 
målformuleringen. I totalt sju av de tio hyponymifallen infaller HDMB-problematiken. Det vill 
säga att det i sju fall går att tolka en lokal målformulering som både ett ökat och ett sänkt krav i 
förhållande till den nationella målformuleringen.  
 
B1: Konsekvensen av borttagandet av ”det mest väsentliga” kan enligt HDMB-principen innebä-
ra både ett ökat och ett sänkt krav på eleven.  
 
E1: Konsekvensen av ersättandet av ”i tydligt tal” med ”tydligt talat språk” kan enligt HDMB-
principen sägas vara ett ökat krav och ett sänkt krav.  
 
E3: Konsekvensen av ersättandet av ”delta i” med ”uttrycka sig i” kan enligt HDMB-principen 
sägas vara ett ökat och ett sänkt krav på eleven. 
 
E5: Konsekvensen av ersättandet av ”om+ (vardagliga) ämnen” med ”i+ (vardagliga) situationer” 
kan enligt HDMB-principen innebära både ett ökat och ett sänkt krav på eleven. 
 
B4: Konsekvensen av borttagandet av ”muntligt” kan enligt HDMB-principen innebära både ett 
ökat och ett sänkt krav på eleven. 
 
E7: Konsekvensen av ersättandet av ”tillgodogöra sig innehållet i” med ”hämta fakta ur” kan 
enligt HDMB-principen innebära både ett ökat krav och ett sänkt krav på eleven. 
 
E9: Konsekvensen av ersättandet av ”instruktioner, berättelser och beskrivningar” med ”texter” 
kan enligt HDMB-principen innebära både ett ökat och ett sänkt krav på eleven. 

5.2.1 Omformulering förändrar elevens förutsättning för språkinlärning 
Ur Habermas och Hymes definition av språklig kompetens utformade Europarådet en program-
förklaring för främmande språk där nyckelordet är kommunikation (Tornberg 2000:40). Europa-
rådet byggde vidare på sin programförklaring och är nu kreatör till Common European Frame-
work (CEF), som ligger till grund för de svenska kursplanerna. I CEF finns rubriken ”Mål och 
syften” som har stora likheter med den svenska nationella kursplanen i moderna språk (Andered 
2000:27). Syftet med skapandet av CEF var att underlätta kommunikation och förståelse de eu-
ropeiska medlemsländerna emellan och fokus ligger därför på kommunikation. 

5.2.2 Bortfall av interaktion och elevaspekt 
Som tidigare nämnts figurerar uttrycken ”kommunikativ förmåga”, ”internationella kontakter” 
och sociala samt affärsmässiga kontakter under rubriken ”Ämnets syfte och roll i undervisning-
en” i den svenska kursplanen i moderna språk. Här lyser vikten av interaktion igenom. I E3 och 
E4 faller den nationellt påbjudna, och i ett europeiskt perspektiv förordade, interaktionen bort i 
den lokala formuleringen.  
 
E3: Konsekvensen av ersättandet av ”delta” med ”uttrycka sig” kan sägas vara att interaktions-
aspekten faller bort.  
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E4: Konsekvensen av ersättandet av ”samtal” med meningar” kan sägas vara att interaktions-
aspekten faller bort. 
 
Eftersom interaktion är en stor del av den svenska kursplanen i moderna språk är det möjligt att 
säga att en av de mer fundamentala idéerna tagits bort i just detta lokala mål. Dock försvinner 
inte bara en av de grundläggande idéerna i strävan mot förståelse och kommunikation de europe-
iska länderna emellan, utan också möjligheter för olika typer av inlärare och möjligheter till an-
vändning av olika strategier. De inlärare som tillhör den socio-affektiva kategorin får i den lokala 
formuleringen inte möjlighet att interagera och samarbeta för att lära. De strategier som faller 
bort är samarbete, be om hjälp och ge feedback (Tornberg 2000:21). För att relatera till Gardners 
(1993) sju intelligenser som kan påverka inlärning kan nämnas att en elev med social intelligens 
skulle dra fördel av att få möjligheten att interagera för att lära (Tornberg 2000:97).  
 
I B3 försvinner elevaspekten i och med borttagandet av ”som rör för eleven välbekanta områ-
den”. Eleven får vid denna lokala formulering inte möjlighet att utnyttja sina förtrogenhetskun-
skaper som beskrivs av Tornberg (2000:155) som kan vara viktiga vid inlärning av språk. 

5.2.3 Lokal kursplan ökar kraven 
I fyra av de 15 analyserade punkterna innehåller den lokala kursplanen formuleringar som ökar 
kraven på eleven. Märk väl att inga fall av enbart sänkta krav påträffades. 
 
B2: Konsekvensen av borttagandet av ”enkla” i den lokala formuleringen kan sägas vara ett ökat 
krav på eleven. 
 
B3: Konsekvensen av borttagandet av ”som rör för eleven välbekanta områden” kan sägas vara 
ett ökat krav på eleven. 
S1: Konsekvensen av fokusskiftet från ”något om” till ” om något” kan sägas vara ett ökat krav 
på eleven. 
 
E8: Konsekvensen av ersättandet av ”enkla“ med ”vardagliga“ kan sägas vara ett ökat krav på 
eleven. 
 
Om en lokal kursplan i och med sina omformuleringar av de nationella målen ökar kraven på 
eleverna äventyras den av Skolverket eftersträvade likvärdigheten skolor och elever emellan. Med 
likvärdighet menar Skolverket (2004c:3) att varje elev skall bedömas efter samma måttstock samt 
att undervisningen skall vara likvärdig, det vill säga att undervisning inte behöver vara identisk 
men att all undervisning syftar till att eleven når målen. 

5.2.4 Lokal kursplan är neutral 
I två av de totalt 15 analyserade punkterna innehåller den lokala kursplanen formuleringar som är 
neutrala i kravnivå i förhållande till den nationella formuleringen.  
 
E3: Konsekvensen av ersättandet av ”delta i” med ”uttrycka sig i” kan sägas vara ett neutralt krav 
på eleven. 
 
E6: Ersättandet av ”sig själv och andra” med ”man” kan sägas vara ett neutralt krav på eleven. 
 
Ett neutralt krav vid händelsen ersättning innebär att en omformulering har skett utan att detta 
på lokal nivå förändrar kravnivån för eleven. 
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Hyponymi/HDMB
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Inskr. interaktion

B1
Hyponymi
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E1
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Hyponymi

HDMB
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T1

Tillägg
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Konsekvenser av lokal kursplan i form av Ökade och Sänkta krav för eleven samt Tolkningsmöjligheter

  

Figur 4.16: Sammanfattning av resultaten  
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Kapitel 6 Diskussion  

6.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att försöka förklara hur den nationella kursplanen i moderna språk år 
nio kan tolkas i en lokal kursplan samt vilka konsekvenser i form av kravnivå denna tolkning kan 
få för eleven.  
 

1. Hur kan den nationella kursplanen i moderna språk år nio tolkas i en lokal kursplan 
med avseende på uppnåendemål?  

2. Vad får detta för konsekvenser för elevens språkinlärning i fråga om kravnivå? 
 
Dessa frågor diskuteras i tur och ordning: 

6.2 Hur kan den nationella kursplanen i moderna språk år nio tolkas i en 
lokal kursplan med avseende på uppnåendemål? 

6.2.1 Hyperonymer och hyponymer i lokal kursplan 
När obestämbarheten ökar i den lokala målformuleringen i förhållande till den nationella kan det 
ses som att den lokala kursplanen inte fullgjort sitt syfte att tydliggöra och konkretisera de natio-
nella målen såsom Skolverket föreskriver i SKOLFS (2004a:23). I praktiken innebär detta att 
utformare av lokala kursplaner kunde undvika en del av de problem som belysts i denna studie 
om de undvek hyperonyma, överordnade, formuleringar. Samtidigt vill vi framhålla att alltför 
specifika formuleringar inte heller är eftersträvansvärt, då det kan begränsa möjligheterna till in-
dividuell inlärning.  

När den lokala målformuleringen specificerar uppnåendemålen genom att använda enskilda 
hyponymer tydliggörs och konkretiseras de nationella målen i viss mån, men de nationella kurs-
planernas hyperonymer är så innehållsrika att den lokala kursplanen förlorar många aspekter när 
den väljer endast en hyponym bland många. Liksom i diskussionen ovan kring lokala uppnåen-
demål som använder hyperonymer kan vi här hävda att även hyponymer kan orsaka problem. 

6.3 Vad får detta för konsekvenser för elevens språkinlärning? 

6.3.1 Genom principen om Hyponymiskt orsakad Dikotomi mellan Möjlighet och 
Begränsning belyses obestämdheten i lokala formuleringar 
HDMB-principen som vi har skapat tydliggör enligt oss svårigheterna i att omformulera utan att 
förändra betydelsen eller lägga till samt ta bort tolkningsmöjligheter. Vi tror inte att utformare av 
nationella och lokala målformuleringar är medvetna om HDMB-problematiken, dvs det faktum 
att en enda formulering eller begrepp kan tolkas på olika sätt. Denna förmodade omedvetenhet 
på riksnivå och lokal nivå kan i förlängningen innebära problem för lärare, elever och föräldrar 
som vill komma åt och förstå betydelsen av målformuleringar.  

6.3.2 Förändring i kravnivå samt bortfall av elevaspekt och interaktion 
Vi har i vår studie baserat oss på tidigare forskning som menar att det är svårt att omformulera 
nationella kursplaner utan att förändra betydelsen (se bland annat Tholin 2006, Eriksson m fl 
2003, Skolverket 2000b). Lingvistikteori pekar också på att absolut synonymi är en ovanlig före-
teelse (Cruse 1986:265). Resultatet av vår studie ligger här i linje med tidigare forskning och ling-
vistikteori. Endast två fall av femton är neutrala i förhållande till motsvarande nationellt mål. Det 
optimala vore om samtliga analyserade punkter återfanns under rubriken ”neutralt mål”. Fyra fall 
innebär ett ökat krav, nio fall innebär ett ökat + sänkt krav och ett fall är ett modifierat mål. Vi 
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tror inte att Skolverket hade intentionen att låta lokala kursplaner förändra nationellt fastställda 
kravnivåer på elever, men detta kan, i vår studie, sägas vara resultatet av deltagande målstyrning i 
form av lokala kursplaner.  

Vi är förvånade över att bortfallet av elevaspekt och interaktion från nationell nivå till lokal 
nivå har ägt rum. Dessa två begrepp måste betecknas som så viktiga i Skolverkets grundsyn på 
undervisningens utformning att det kan anses vara allvarligt att de inte finns med i den lokala 
kursplanen (se rubrikerna Kursplaner i moderna språk samt Europarådets ”Framework” och dess 
på verkan på svenska kursplaner). Elevers språkinlärning skulle, som vi redan kommenterat i ana-
lysen, påverkas avsevärt av dessa förändringar.  

6.3.3 Våra rekommendationer 
Det är ett svårt uppdrag Skolverket ålägger enskilda skolor. Vi skulle önska att Skolverket tog till 
sig vår studie och annan tidigare forskning och förtydligade hur arbetet med lokala dokument 
skulle kunna ske. Då en granskning inom samma område som vår studie aldrig tidigare har gjorts 
tänker vi också ge ett förslag på hur den problematik som vi och andra har konstaterat existerar 
(se tidigare forskning kapitel 2) skulle kunna undvikas. Eftersom omformulering av nationella 
mål är problematiskt föreslår vi att inga försök till omformulering sker på lokal nivå, om inte 
Skolverket kommer med vidare rekommendationer. Istället skulle de nationella målen kunna stå 
kvar och i den lokala formuleringen skulle dessa kunna illustreras genom till exempel ett avsnitt 
om hur skolan ska arbeta för att nå målet – vilka arbetsområden som ska täckas in samt vilka 
arbetssätt/-miljöer/-metoder/-material som ska användas etc.  

6.4 Forskningens betydelse 
Resultatet av studien visar att en lokal kursplans tolkning av den nationella kursplanen kan för-
ändra kravnivån för eleven och ta bort aspekter som elevperspektiv och interaktion som vi har 
bedömt vara viktiga utifrån bland annat kursplanernas utformning. Dessa slutsatser och våra re-
kommendationer (se ovan) kan, om de når ut, innebära en hjälp och ett stöd för tankearbetet 
kring formuleringar i lokala mål samt en grund för vidare diskussion om de nationella uppnåen-
demålens utformning.  

6.5 Starka och svaga punkter i studien 
Vi har blivit överraskade över hur omfattande och relevanta studiens resultat faktiskt är, och 
tycker att vi har satt fingret på orsaken till ett problem för många lärare. Projektet har dock varit 
väldigt tidskrävande och vi har gång på gång varit tvungna att skära ner på mängden analyserad 
text. På grund av att vår undersökning endast innefattar sex fraser ur en lokal kursplans uppnå-
endemål är resultatet långt ifrån generaliserbart. Det har också varit svårt att hitta en bra analys-
modell och ett i de lokala kursplanerna avgränsat analysområde. Våra analysinstrument var i hu-
vudsak hyponymi och encyklopedisk definition av ord. Andra analysinstrument skulle ha kunnat 
öppna upp för andra tolkningsmöjligheter. 

6.6 Vidare forskning 
Genom att använda andra analysinstrument, till exempel pragmatik och syntax, kunde andra 
tolkningsmöjligheter belysas. Det kunde också vara av intresse att undersöka flera lokala kurspla-
ner och jämföra dem med varandra samt att titta på hur lokala uppnåendemål förhåller sig till 
betygskriterier. Därtill finns även möjligheten att diskutera det faktum att uppnåendemålen i år 
nio i grundskolan är detsamma som kraven för betyget Godkänd. Betygssättning och konsekven-
ser för eleven skulle kunna vara en vidare diskussion. 

 34



Vad menar de egentligen?, Högskolan Dalarna 
© Anette Strömberg, Karolina Sundqvist & Ingelöv Goës 2006 

Referenser 
Tryckta källor: 
 
Andered, Bror. 2001. ”Europarådets Framework – en inspirationskälla för de nya kursplanerna”. Skolverket 2000. 

Språkboken. Liber Distribution: Stockholm. 
Austin, J.L. 1955, 1962. How to Do Things with Words. Oxford University Press: Oxford.  
Carroll, Susanne och Swain, Merrill. 1993. “Explicit and implicit negative feedback: An empirical study of the learn-

ing of linguistic generalizations”. I: Studies in Second Language Acquisition 15.  
Chamot, A. 1987. The learning strategies of ESL students. I: Wenden, A, Rubin, J. 1987. Learner Strategies in Language 

Learning. Prentice Hall International: London.  
Cruse, D. Alan. 2004. Meaning in Language – An Introduction to Semantics and Pragmatics. 2:a upplagan. Oxford University 

Press: Oxford. 
Cruse, D. Alan. 1986. Lexical Semantics. Cambridge University Press: Cambridge. 
Ellis, Rod. 1997. Second Language Acquisition. Oxford University Press: Oxford. 
Fromkin, Victoria, Rodman, Robert, Hyams, Nina. 2003. An Introduction to Language. 7:e upplagan. Thomson och 

Heinle: Boston. 
Gardner, H. 1993. Creating Minds. Basic Books: New York.  
Gass, Susan M. Och Selinker, Larry. 2001. Second Language Acquisition: an introductory course. 2:a upplagan. London: 

Lawrence Arlbaum Associates. 
Habermas, J. 1971. Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der Kommunikativen Kompetenz. I: Habermas 

och Luhmann. Theorie der Gezellschaft oder Sozialtechnologie. Suhrkamp: Frankfurt am Main.  
Hymes, D. 1972. “Communicative Competence”. I: Sociolinguistics. Pride and Holmes, Penguin: London. 
Krashen, S. 1982. Principles and practise in second language acquisition. Pergamon: London.  
Lyons, John. 1977. Semantics 1. Cambridge University Press: Cambridge.   
Namei, Shidrokh. 2002. The Bilingual Lexicon from a Developmental Perspective – A word association study of 

Persian-Swedish bilinguals. Stockholms Universitet: Stockholm.   
Searle, J.R. 1969. Speech Acts. Cambridge University Press: Cambridge. 
Skolverket. 1994. “Läroplan för de frivilliga skolformerna - Lpo94”. 
Skolverket. 2000a. ”Kursplaner 2000”. 
Skolverket. 2004a. Allmänna råd och kommentarer – Likvärdig bedömning och betygssättning. 
Skolverket. 2004b. ”SKOLFS 2004:23 – Allmänna råd om det lokala arbetet med tillämpningen av nationella mål 

och betygskriterier”.  
Skolverket 2005. Likvärdig bedömnng och betygssättning. I: Tholin, Jörgen. 2006. Att kunna klara sig i ökänd natur:  en 

studie av betyg och betygskriterier – historiska betingelser och implementering av ett nytt system. Högskolan i 
Borås: Borås.    

O’Malley, J.M, Uhl Chamot, A. 1990. Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge University Press: 
Cambridge. 

Tholin, Jörgen. 2006. Att kunna klara sig i ökänd natur: En studie av betyg och betygskriterier – historiska betingel-
ser och implementering av ett nytt system. Högskolan i Borås: Borås.  

Tornberg, Ulrika. 2000. Språkdidaktik. Gleerups: Kristianstad. 
 
Otryckta källor: 
 
http://www.skolverket.se/sb/d/1479#listAnchor6984. 2007-12-09  12.43 
Eriksson, Charli, Gustavsson, Kjell, Johansson, Therese, Mustell, Jan, Quennerstedt, Mikael,  
Rudsberg, Karin, Sundberg, Marie, Svensson, Lena. 2003. “Skolämnet idrott och hälsa I Sveriges skolor - en utvärde-

ring av läget hösten 2002 -”. Örebro universitet: Örebro. 
Håkansson, Katarina. 2002-11-04. ”Likvärdig bedömning och betygsättning i grundskolan”. Upplands Väsby kom-

mun. Utbildningsförvaltningens kansli. Tjänsteutlåtande. Dnr: 1999.78 611.  
Lokal kursplan, moderna språk år nio. 
Nationalencyklopedin. 2000. ”Nationalencyklopedin multimedia 2000 plus”. Nationalencyklopedin AB. Malmö. 
Melin, Lars. 1992. ”Hur hänger det ihop? Ett kompendium om textlingvistik”. Stockholms Universitet: Stockholm. 
Skolverket. 2000b. ”Nationella kvalitetsgranskningar 2000 – helheten i utbildningen, utbildning på entreprenad, 

betygssättningen”. Skolverkets rapport nummer 190. Örebro. 
Skolverket. 2004c. Handlingsplan för en rättssäker och likvärdig betygssättning. 
Upplands Väsby kommun.1999-12-01. ”Fördjupad uppföljning och utvärdering av elevernas studieresultat i grund-

skolan”. Sammanträdesprotokoll. Dnr 1999.78 611  
Upplands Väsby kommun. 2002-11-20. ”Likvärdig bedömning och betygsättning i grundskolan”. Sammanträdespro-

tokoll. Dnr 1999.78 611 
 

 35



Vad menar de egentligen?, Högskolan Dalarna 
© Anette Strömberg, Karolina Sundqvist & Ingelöv Goës 2006 

Bilagor 

Bilaga 1: Nationell kursplan 
 
Moderna språk 
inrättad 2000-07 
   HEM     SKRIV UT     
Ämnets syfte och roll i utbildningen 
Utbildningen i moderna språk syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Att kunna 
använda flera språk är betydelsefullt för internationella kontakter, för en alltmer internationalise-
rad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utvecklingen som sker genom informa-
tions- och kommunikationsteknik samt för framtida studier. Språkkunskaper behövs vid studier, 
vid resor i andra länder och för sociala eller yrkesmässiga kontakter av olika slag. 
Moderna språk är modersmål i olika vitt skilda kulturer och många av dem officiellt språk i flera 
länder. Utbildningen i moderna språk har som syfte att vidga perspektivet på omvärlden och på 
olika kulturer. 
Alla elever behöver beredskap att på egen hand bygga vidare på sina kunskaper efter avslutad 
skolgång. Ämnet moderna språk syftar därför också till att eleven skall vidmakthålla och utveckla 
sin lust och förmåga att lära sig språk. 
 
Mål att sträva mot  
Skolan skall i sin undervisning i moderna språk sträva efter att eleven 
– utvecklar sin förmåga att använda språket för att kommunicera i tal och skrift, 
– fördjupar sin förståelse av talat språk i olika situationer och sammanhang, 
– utvecklar sin förmåga att delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka sina egna 
tankar på språket samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter, 
– utvecklar sin förmåga att använda språket muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva 
och förklara samt motivera sina åsikter, 
– utvecklar sin förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper, 
– utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och 
förklara samt motivera sina åsikter, 
– utvecklar sin förmåga att analysera, bearbeta och förbättra språket mot allt större variation och 
säkerhet, 
– utvecklar sin förmåga att använda hjälpmedel och att kritiskt granska informationskällor, 
– utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i de länder där språket talas 
och göra jämförelser med egna erfarenheter, 
– utvecklar sin förmåga att reflektera över och ta ansvar för sin egen språkinlärning och att med-
vetet använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen, 
– utvecklar sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera uppgifter, på egen hand och i sam-
arbete med andra. 
 
Ämnets karaktär och uppbyggnad 
 
Ämnet moderna språk ger en bakgrund till och ett vidare perspektiv på olika samhälls- och kul-
turyttringar som eleverna omges av och är en del av. I ämnet ingår både att språkligt dra nytta av 
och att granska det innehåll som språk förmedlar och det utbud av språket som barn och ung-
domar möter utanför skolan. I kontakter med andra kulturer krävs såväl kunskaper i det aktuella 
språket som insikter i kulturella, sociala och politiska förhållanden. 
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Ett modernt språk bör inte delas upp i separata moment som lärs in i en given turordning. Både 
yngre och äldre elever berättar och beskriver, diskuterar och argumenterar till exempel, även om 
det sker på olika sätt, på olika språkliga nivåer och inom olika ämnesområden.  
De olika kompetenser som ingår i en allsidig och kommunikativ förmåga har sin motsvarighet i 
ämnets struktur. Till dessa hör förmåga att behärska språkets form dvs. vokabulär, fraseologi, 
uttal, stavning och grammatik. I ämnet utvecklas även kompetensen att bilda språkligt samman-
hängande helheter vilka efter hand i fråga om innehåll och form allt bättre anpassas till situation 
och mottagare. När de egna språkkunskaperna inte räcker till behöver eleven kompensera detta 
genom att använda strategier som omformuleringar, synonymer, frågor och kroppsspråk. Förmå-
gan att reflektera över likheter och skillnader mellan egna kulturella erfarenheter och kulturer i 
länder där språket talas utvecklas hela tiden och leder på sikt till förståelse för olika kulturer och 
interkulturell kompetens. En ytterligare kompetens är medvetenhet om hur språkinlärning går till.  
Ämnet moderna språk innefattar många sinsemellan olika språk som kan studeras i den svenska 
grundskolan.  
I vissa delar av världen är franska det enda gemensamma språket. Kontakterna mellan Frankrike 
och Sverige har genom århundradena varit intensiva på det vetenskapliga och kulturella området. 
Franska har också varit ett viktigt språk i kommunikation av olika slag, internationella organisa-
tioner och diplomati. Detta avspeglar sig i hög grad i det svenska ordförrådet där mängden ord 
av franskt ursprung är betydande. Även i dag har Sverige livliga förbindelser med olika fransk-
språkiga länder. Det franska språket vidgar perspektiven på den romanska kulturen och på andra 
franskspråkiga kulturer. 
Spanska talas i många länder på flera kontinenter. I Latinamerika är spanska det vanligaste språ-
ket. Till Sverige har sedan 1960-talet kommit ett stort antal invandrare med spanska som mo-
dersmål. Kunskaper i spanska ger möjligheter att ta del av en rik litteratur.  
Tyska är det största språket i Europa. Sedan medeltiden har de ekonomiska och kulturella kon-
takterna mellan Sverige och de tysktalande länderna haft stor betydelse. Bl.a. har nya kulturytt-
ringar ofta nått Sverige via dessa länder och det tyska språket. De båda språken har en till stora 
delar gemensam historia och det svenska ordförrådet är till stor del av tyskt ursprung. Kunskaper 
i det tyska språket ger tillgång till centraleuropeisk litteratur och kultur. Eftersom förmågan att 
använda engelska inte är lika utbredd i tysktalande länder som i Sverige kommer även i framtiden 
förmågan att kommunicera på tyska att vara nödvändig för såväl sociala som yrkesmässiga kon-
takter. 
Andra moderna språk som ingår i ämnet kan vara mycket olika. Varje språk har sin särart vilket 
påverkar den arbetsinsats som krävs för att eleven skall uppnå allsidig kommunikativ förmåga. 
Inom vissa språk, t.ex. arabiska, är skillnaden stor mellan vardagligt talspråk och formellt, offici-
ellt och högtidligt språk. Elever som studerar ett sådant språk måste lära sig båda varianterna av 
språket. 
Olika skriftsystem skiljer sig åt. Språk som ryska har ett alfabetiskt skriftsystem men har andra 
tecken än det latinska alfabetet och är lättare att lära än språk som har skriftsystem där varje teck-
en motsvaras av en stavelse eller ett ord. Att lära sig läsa och skriva ett språk som kinesiska, där 
varje tecken motsvaras av en stavelse eller ett ord, tar lång tid. Vissa språk saknar i stor utsträck-
ning litteratur och skrivna källor. Det kan vara språk där konventioner för skrift utarbetats under 
senare tid. Ett sådant språk är t.ex. somaliska. 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret, inom ramen för elevens val 
 
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 i enkel form muntligt berätta något om sig själv och andra, 
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– 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 språket 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. 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret, inom ramen för språkval 
Eleven skall  
 
– kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar, 
som rör för eleven välbekanta områden, 
– kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen, 
– kunna muntligt berätta något om sig själv och andra, 
– kunna läsa och tillgodogöra sig enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar, 
– kunna göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela, berätta eller beskriva nå-
got, 
– känna till något om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används, 
– kunna reflektera över hur den egna inlärningen går till vad gäller t.ex. tal och läsning, 
– kunna genomföra korta muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på egen 
hand. 

 
Bedömning i ämnet moderna språk 
Bedömningens inriktning 
I en allsidig kommunikativ förmåga ingår att behärska receptiva, interaktiva och produktiva fär-
digheter, på vilka olika bedömningsaspekter kan läggas. 
Vad beträffar elevens receptiva färdigheter skall bedömningen inriktas på elevens förmåga att 
förstå talat och skrivet språk. Hänsyn skall tas till elevens förmåga att förstå helhet och samman-
hang samt att dra slutsatser om en framställnings syfte. I vilken utsträckning eleven vid avlyssning 
kan följa med i naturligt taltempo och förstå de viktigaste regionala varianterna av språket är 
andra delar i bedömningen. I denna förståelse ingår också elevens förmåga att uppfatta skillnader 
och nyanser i fråga om språkljud, betoning och intonation. När det gäller läsning läggs vikt vid 
elevens förmåga att förstå och tillgodogöra sig texter av varierande slag och svårighetsgrad. I be-
dömningen av läsförmågan ingår också i vilken utsträckning eleven med hjälp av olika strategier 
kan anpassa läsningen efter textens art och syfte. 
Ett centralt inslag vid all språklig kommunikation är att växelvis kunna fungera som lyssnare och 
talare, alternativt läsare och skrivare. Bedömningen av sådana interaktiva färdigheter skall inriktas 
på förmågan att inleda, bidra till att utveckla och avsluta ett samtal eller en skriftväxling. Härvid 
bedöms elevens förmåga att tolka olika situationer och att anpassa sitt språk till situation och 
mottagare, liksom förmågan att använda strategier för att lösa språkliga problem.  
Bedömningen av de produktiva färdigheterna tala och skriva skall inriktas på hur klart och sam-
manhängande samt med vilken ledighet, variation och språklig säkerhet eleven kan uttrycka och 
förmedla ett budskap. Bedömningen av talat språk inriktas vidare bl.a. på om eleven artikulerar så 
tydligt att det som sägs är lätt att förstå och att betoning och intonation utvecklas mot ett för 
språkområdet inhemskt mönster. När det gäller elevens förmåga att skriva språket inriktas be-
dömningen också på framställningens klarhet och tydlighet samt på elevens förmåga att binda 
samman satser och meningar. 
Bedömningen skall även inriktas på hur väl eleven utvecklat sin interkulturella förståelse. Elevens 
kunskaper om levnadssätt och samhällsförhållanden i länder där språket talas och medvetenhet 
om likheter och skillnader i förhållande till egna kulturella erfarenheter vägs här in, liksom ele-
vens medvetenhet om oskrivna regler som i olika kulturer påverkar kommunikationen. 
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Bedömningen inriktas även på elevens förståelse av hur den egna språkinlärningen går till liksom 
på förmågan att använda olika tillvägagångssätt och lämpliga hjälpmedel för att lösa uppgifter 
som har skiftande karaktär och syfte.  
 
Kriterier för betyget Väl godkänd, inom ramen för elevens val 
 
Eleven tillgodogör sig huvudinnehållet i enkelt tal, även i något snabbare tempo, om för eleven 
kända förhållanden. 
Eleven gör sig förstådd muntligt i konkreta vardagssituationer samt använder artighetsfraser och 
idiomatiska uttryck för att hälsa, ta avsked, be om upprepningar eller förklaringar och presentera 
något. 
Eleven tillgodogör sig huvudinnehållet i enkla skriftliga meddelanden av olika slag. 
Eleven skriver enkelt och begripligt om sig själv eller någon annan och utbyter skriftligt informa-
tion om egna intressen. 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd, inom ramen för elevens val 
Eleven tillgodogör sig huvudinnehållet i enkla samtal, även i något snabbare tempo, om för ele-
ven kända förhållanden. 
Eleven använder några strategier för att uttrycka sig i olika vardagssituationer. 
Eleven tillgodogör sig huvudinnehållet i enkla brev. 
Eleven utbyter skriftligt information om egna och andras intressen och uttrycker sig därvid klart 
och tydligt. 
 
Kriterier för betyget Väl godkänd, inom ramen för språkval 
 
Eleven uppfattar huvuddragen av innehållet när språket talas tydligt. 
Eleven använder några strategier för att kommunikationen i vardagliga samtal skall fungera. 
Eleven talar med sammanhang och ett tydligt och klart uttal. 
Eleven tillgodogör sig enkla texter och visar på olika sätt förståelse av innehållet. 
Eleven kommunicerar skriftligt, bl.a. genom att ställa och besvara enkla frågor och skriver be-
gripligt och tydligt. 
 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd, inom ramen för språkval. 
 
Eleven tillgodogör sig innehållet i tydligt talat språk och gör enkla sammanfattningar av helheten. 
Eleven medverkar och bidrar aktivt i vardagliga samtal. 
Eleven talar med sammanhang och med ett gott uttal samt använder olika strategier för att lösa 
språkliga problem. 
Eleven tillgodogör sig innehållet i enkla texter, såväl helhet som detaljer. 
Eleven kommunicerar skriftligt t. ex. vid informationsutbyte och personliga kontakter och ut-
trycker sig därvid klart och tydligt. 

 
Specialisering mot enligt lista nedan. För betyg mm. använd angivna koder. 
Kod 
  

Namn 
  

FR Franska 
SP Spanska 
TY Tyska 
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Bilaga 2: Lokal kursplan 
 
 
LOKAL KURSPLAN ÄMNE: Moderna språk år 8-9 
KURSPLANENS 
MÅL 
SKOLANS 
LOKALA MÅL 
SÅ HÄR ARBETAR VI 
FÖR ATT NÅ MÅLEN 
SÅ HÄR UTVÄRDERAR VI 
ATT MÅLEN NÅTTS 
Uppnåendemål 
Eleven i år 9 skall: 
- kunna förstå tydligt talat språk ex. 
instruktioner, berättelser och 
beskrivningar, 
- kunna läsa och hämta fakta ur 
vardagliga texter, 
- kunna uttrycka sig i enkla meningar i 
vardagliga situationer, 
- kunna berätta om något man läst, hört 
eller upplevt, 
- kunna behärska grundläggande 
grammatiska moment och använda 
ordbok som hjälpmedel, 
- kunna formulera sig i skrift i enkla 
former med grammatisk riktighet, 
Lyssna: 
Undervisningen sker i möjligaste mån på 
undervisningsspråket, kontinuerliga 
hörövningar. 
Tala: 
Muntlig framställning film, diskussion 
drama, dialoger osv. 
Kunna presentera egna arbeten. 
Kommunicera genom att delta i enkla 
spontana samtal. 
Läsa och förstå: 
Texter, enkla tidningsartiklar, lättlästa 
böcker osv. 
Skriva: 
Författa texter av olika slag på så korrekt 
sätt som möjligt, såväl grammatiskt som 
språkligt. 
Realia: 
Fördjupade kunskaper om levnadssätt, 
samhällsförhållanden och kultur i 
målspråksländerna genom: 
- tema arbete, översätta texter, fakta, 
- tillgång till och läsning av litteratur, 
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tidningar, tidskrifter osv, 
- redovisningar. 
- Fortlöpande observationer vid 
gemensamma muntliga och skriftliga 
övningar, att eleverna deltar. 
-Fortlöpande diskussioner i mindre och 
större grupper om ämnen som ligger nära 
elevens vardag. 
- Återkommande hörförståelsetest. 
- Återkommande: skriftliga förhör och 
prov. Muntlig framställning. 
- I år 9 frivilligt ämnesprov. 
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Bilaga 3: Upplands Väsby 

 
 
 
 

 42



Vad menar de egentligen?, Högskolan Dalarna 
© Anette Strömberg, Karolina Sundqvist & Ingelöv Goës 2006 

 

 43



Vad menar de egentligen?, Högskolan Dalarna 
© Anette Strömberg, Karolina Sundqvist & Ingelöv Goës 2006 

 
 

 44



Vad menar de egentligen?, Högskolan Dalarna 
© Anette Strömberg, Karolina Sundqvist & Ingelöv Goës 2006 

Bilaga 4: Skolverkets definition av moderna språk 
 

Vad är skillnaden på "moderna språk" och "språk"? 
Svar: "Moderna språk" är ett eget ämne med en egen kursplan och det omfattar alla språk utom 
svenska, svenska som andraspråk, engelska, grekiska, latin och teckenspråk. Modersmål har en 
egen kursplan men räknas även in i begreppet "moderna språk". Inom begreppet "språk" räknas 
både de moderna språken, modersmål och övriga språk in.  
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