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Sammanfattning 

 

Syftet med det här examensarbetet är att genom en läromedelsanalys jämföra betygsmålen för EN 

1201 (Engelska A) med sex utvalda läromedel, varav tre läromedel för yrkesförberedande program 

samt tre för studieförberedande program, för att granska om de satta målen uppnås. Det har även 

undersökts huruvida läromedel avsedda för studieförberedande respektive yrkesförberedande 

program innehåller skillnader med avseende på hur de behandlar betygsmålen.  

 

Resultatet visar att inget läromedel når upp till alla mål och det är främst två mål som fattas i 

läromedlen: (1) att jämföra kulturtraditioner/levnadssätt/samhällsförhållande samt (2) elevers 

reflekterande över lärandet. Även texter och övningar utifrån elevers studieinriktning saknas 

ofta. Grammatik får stor plats i läromedlen fast att det inte finns med som ett specifikt mål.  

 

Slutsatsen är att lärare inte enbart kan stödja sin undervisning på läromedlen utan det krävs en 

professionell tolkning av målen och en lokal arbetsplan för läraren att stödja sin undervisning 

på. Lärare bör komplettera med extra material för att täcka in samtliga betygsmål i sitt 

undervisningsmaterial.      

 

Nyckelord: betygsmål, EN 1201, läromedel, yrkesförberedande – och studieförberedande 

program, gymnasiet 



 3 

Abstract 

The purpose of this final paper is to compare the goals to aim for in the syllabus for EN 1201, 

using a textbook analysis, with six teaching materials. Three teaching materials for so-called 

vocational programs and three teaching materials for theoretical programs have been analysed 

to see whether the goals are reached or not. It has also been examined if there are any 

differences how the goals are reached for in the different programs. A personal interpretation 

of the goals has been made. 

 

The result showed that none of the teaching materials reached all the goals. There are mainly 

two goals missing in the books: (1) reflection over ways of living, cultural traditions and 

social conditions in English speaking countries, and (2) increased responsibility for 

developing the student’s language ability. The goal which focuses on students’ fields of study 

is often missing as well, but not to the same extent as (1) and (2) above. Grammar takes up an 

unproportionally big part of the textbooks and workbooks, considering the fact that there is no 

explicit goal about grammar in EN1201.  

 

The conclusion is that the teachers cannot build their teaching entirely on the teaching 

material. Teachers need to professionally interpret the goals and make their own local 

syllabus to support their teaching. Teachers have to find extra material in order to cover all 

the goals. 

 

Key words: EN 1201, goals to aim for, teaching material, vocational and theoretical 
programs, upper secondary school. 
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1.0 Inledning 

Dagens svenska gymnasieskola erbjuder 17 olika program för studier och man har valt att dela in 

dem i studie-och yrkesförberedande program. I och med 1994-års läroplan för de frivilliga 

skolformerna (Lpf 94) bestämdes det att två nya kategorier för indelning av ämnen skulle införas, 

karaktärsämnen och kärnämnen. Karaktärsämnena är de ämnen/kurser som läses utifrån den valda 

inriktningen av programmet medan ”kärnämnen är den allmänbildande kanon som ges i alla 

gymnasieprogram och som bygger under behörigheten för högskolestudier” (Linde 2003: 9). Skälet 

till att alla elever ska läsa kärnämnen var att ”tanken på att ha ett gemensamt stoff för alla i de 

allmänna ämnena ger inte endast uttryck för att alla skall bli behöriga för högskolestudier utan också 

för att de allmänna kunskaper grundskolan förmedlat som förberedelse för vuxenlivet bör byggas på 

för alla” (Linde 2003:11). Dessutom bygger detta beslut på att yrkesprogrammen inte ska bli 

”återvändsgränder” utan alla har möjlighet att studera vidare. ”Kärnämnena utgör en minsta 

gemensam kunskapsbas utöver vad som förvärvats i grundskolan och de lägger grunden för ökad 

förståelse och samverkan i vuxenlivet. Kärnämnen bör dock inte studeras med samma innehåll och 

samma omfång för alla” (Linde 2003:14). Med detta menas att undervisningen i många 

kärnämneskurser ska präglas av den utbildning som eleven går, s.k. infärgning. Engelska är till 

exempel ett sådant ämne där elevens inriktning ska vara synlig. Eleven ska efter avslutad kurs ha lärt 

sig sådan engelska som är lämpad för dennes utbildning.  

 

Vid införandet av Lpf 94 infördes det ett målrelaterat betygssystem där mål för innehållet i varje 

kurs fanns med. Betygsmålen är de mål eleverna minst ska ha uppnått när de lämnar skolan (Lpf 94).  

Tyvärr är inte de målrelaterade betygen alltid så enkla att tolka och tillämpa i undervisning. Tholin 

(2003) säger: 

De har fått utstå en del kritik sedan de infördes, bland annat. för att kriterierna ofta känns ”luddiga”, 

lärare har inga exakta direktiv att gå efter och att betygskriterierna i sig rymmer en mängd olika mål. En 

anledning till att betygssystemet uppvisar brister när det gäller tillämpningen är att lärare inte har fått 

några anvisningar kring hur man ska tolka dessa skrivningar. Tolkningar lämnas istället till de enskilda 

lärarna och skolorna. Detta i sin tur hänger samman med (...) att det saknas ett övergripande ansvar för 

hela kursplanekonstruktionen. Inte ens skolverket kan redogöra för hur systemet är tänkt (11-12). 

Om det nu har brustit i anvisningarna hur man ska tolka målen hur ska då lärarna kunna värdera de 

läromedel som finns ute på marknaden? Ett sätt att försöka få klarhet i målen är att lärarna själva på 

varje skola ska skriva lokala kursplaner där lärarens egen tolkning av målen läggs fram. ”Kraven på 

lärarna att välja stoff innebär ett krav på professionalitet i den mening att de på ett ansvarigt sätt skall 
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kunna välja lämpligt stoff och skapa meningsfulla undervisningssituationer utan detaljerad 

vägledning i styrdokumenten. Med detta sätt att skriva kursplaner blir lärarna på ett annat sätt 

personligt ansvariga” (Linde 2003:59-60). Dessa mål och kriterier borde vara synliga inom de 

läromedel som finns på marknaden. Eftersom lärarna själva ska tolka målen så blir det upp till varje 

lärare att välja vilket läromedel den använder sig av i undervisningen. Det kan inte finnas ett 

styrande läromedel utan de läromedel lärarna väljer ut ska utgå från de lokala tolkningarna. De 

lokala kursplanerna kan variera stort mellan olika skolor, men samtidigt ska kursplanerna i 

kärnämnen inom det målrelaterade betygssystemet vara samma oavsett vilket program man går. 

Samtidigt används det olika läromedel med olika svårighetsgrader och olika innehåll för 

studieförberedande och yrkesförberedande program. Många lärare använder läromedel som stöd för 

sin undervisning. Ekvall, citerad i Melander & Olsson (2001: 43), hävdar att läroböcker är utformade 

för att styra. ”Genom läroboken anger författaren vilket stoff som är viktig i undervisningen”. Detta 

citat kan nog i vissa fall vara sant då läromedel i vissa kurser kan bli helt styrande för 

undervisningen medan de används friare i andra.  

 

Till de flesta kärnämneskurser finns det läromedel som är framtagna för den specifika kursen och 

även ibland för det specifika programmet och de kan troligen bidra till att man som lärare planerar 

sin undervisning efter dem. Inom engelskundervisningen finns det olika böcker beroende på om man 

går på ett yrkesförberedande program eller studieföreberedande program. När man ska välja en 

lämplig kursbok bör man reflektera över innehåll, språkstil, infallsvinklar och andra faktorer som ska 

ingå som kriterier i ett läromedel. Läroböckerna ska hjälpa till att ”organisera undervisningen, ge ett 

innehåll, ge en bra svårighetsgrad och en bra pedagogisk infallsvinkel. Att hitta ett kursmedel som 

innehåller allt detta kan vara tidskrävande och väldigt svårt” (Worley 1999: 4, min översättning). 

Alla elever ska uppnå samma mål, men de har olika medel på vägen att tillgå. Kan då läromedlen nå 

upp till de mål som finns och varierar sig detta inom de studieförberedande och yrkesförberedande 

programmen? 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med examensarbetet är att analysera sex läromedel för Engelska A (EN 1201), varav tre för 

studieförberedande program och tre för yrkesförberedandeprogram. Det kommer även att undersökas 

huruvida läromedel avsedda för studieförberedande respektive yrkesförberedande program 

innehåller skillnader med avseende på hur de behandlar betygsmålen.  

Läromedlen jämförs med de uppsatta betygsmålen för EN 1201 för att se om läromedlen uppnår 

målen. Det kommer även att undersökas hur stor del grammatik upptar läromedlen. 
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Eftersom kursmålen är vaga och tillgång till tolkning av målen är nödvändig presenteras här en egen 

tolkning (se nedan, samt bilaga 1). Ett alternativ hade varit att använda en redan existerande lokal 

tolkning men jag ansåg det vara en fördel för mig och arbetet att själv gå igenom tolkningssteget.  

Tolkningsmallen utgår från kursmålen som sedan följs av min tolkning. (bilaga 1 innehåller även hur 

många gånger målet förekommer i läromedlet samt kommentarer). 

 

Kursmål   Tolkning 

Eleven skall förstå tydligt tal, från 
olika regioner, om ämnen som inte 
är helt obekanta 

Genom hörförståelse ta del av och visa att den förstår olika 
engelska dialekter (skotska, indisk, amerikansk, jamaicansk, 
australiensisk, nya zeeländsk engelska med mera.) Dessa 
hörförståelser ska handla om saker som eleven kan något om. 

vilja, våga och kunna utan 
förberedelse delta i samtal om 
bekanta ämnen och utbyta 
information, personliga åsikter och 
erfarenheter. 

Att direkt kunna föra ett samtal utan förberedelse, men kanske 
med givet ämne. Eleven ska visa att den vågar göra detta och att 
den vill prata om personliga erfarenheter. Kunna försvara sina 
åsikter 

kunna efter förberedelse muntligt 
informera om eller beskriva ett 
ämnes- eller intresseområde och visa 
prov på anpassning av språket efter 
situationens krav. 

Eleven får en specifik situation där den ska kunna prata om ett 
ämne den är intresserad av. Får förbereda sig innan. 

kunna läsa och tillgodogöra sig 
texter med varierat sakinnehåll, 
särskilt sådana texter som anknyter 
till studieinriktningen eller egna 
intresseområden. 

Läsa skönlitteratur, facklitteratur med mera. som i huvudsak rör 
vald inriktning eller egna intressen. Sedan kunna ge en 
redogörelse för hur man har tillgodogjort sig texten.  

kunna läsa och förstå lättillgänglig 
skönlitteratur och genom litteraturen 
förvärva kunskaper om 
kulturtraditioner i engelskspråkiga 
länder 

Hitta och läsa skönlitteratur som speglar olika länders 
kulturtraditioner. Visa att man har förstått denna och kunna 
uppvisa vilka kunskaper man har om olika kulturtraditioner. 

ha kunskap om 
samhällsförhållanden, 
kulturtraditioner och levnadssätt i 
engelskspråkiga områden och kunna 
använda dessa kunskaper för att 
jämföra kulturer. 

Eleven ska få kunskap om samhällsförhållanden, och levnadssätt 
inom t.ex. Det Brittiska samväldet, Irland, Amerika, Malta, 
Indien, Nya Zeeland, Australien. Eleven ska sedan kunna 
reflektera och jämföra sin egen kultur och andra länders kultur, 
samhällen och levnadssätt. 

kunna formulera sig i skrift för att 
informera, instruera, argumentera 
och uttrycka känslor och värderingar 
samt ha förmåga att bearbeta och 
förbättra den egna skriftliga 
produktionen. 

Att skriva olika typer av text, både formella och informella t.ex. 
brev, artiklar, rapporter, beskrivningar på ett begripligt sätt för 
att informera annan läsare. Kunna skriva instruktioner för annan 
läsare, kunna skriva ned sina känslor och värderingar och kunna 
argumentera för dessa. Eleven ska även kunna bearbeta dessa 
texter 

kunna medvetet använda och 
utvärdera inlärningssätt som 
befrämjar inlärningen 

Eleven ska själv utvärdera och analysera hur den bäst lär sig och 
ska kunna visa upp det 
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kunna självständigt hämta 
information från olika källor samt 
bearbeta och strukturera den 
information som tagits fram 

Utan lärares anvisning inhämta information från böcker, TV, 
Internet, tidningar, intervjuer med mera. om valt ämne och sedan 
jobba med detta 

 

1.2 Metod
1
 

Vald metod för detta arbete är en läromedelsanalys. Denna läromedelsanalys går ut på att sex 

läromedel (kursböcker) samt två lärarhandledningar granskas utifrån den egna tolkning av de 

kursmål som finns uppställda för EN 1201. De läromedel som är analyserade är för de 

studieförberedande programmen: ”Solid Ground” (Bonnier Utbildning), ”Read & Log On” 

(Studentlitteratur) och ”Streams 1” – kursbok och lärarhandledning (Ekelunds förlag AB). För 

de yrkesförberedande programmen analyseras: ”Toolbox” (Gleerups), ”Action” 

(Studentlitteratur) och ”Master plan” – kursbok och lärarhandledning (Almqvist & Wiksell). 

Dessa böcker valdes utifrån att lärare på yrkesförberedande respektive studieförberedande 

program tillfrågades vilka böcker som användes i deras undervisning.  

Användandet av läromedelsanalys som metod ansågs bäst då jag fick tillgång att undersöka 

läromedlets samtliga texter och övningar. Genom observationer eller enkäter hade jag ej fått 

samma omfattande underlag till mitt resultat. En brist med metoden är att läromedlens alla 

delar (lärarhandledningar samt kompletterande programhäften) ej har varit tillgängliga vilket 

har medfört att samtliga övningar och texter ej har analyserats. Dock har samtliga textböcker, 

workbooks och elevuppgifter ingått i analysen, vilket bedömdes tillräckligt.  

                                                 
1 Metoden är tagen ur Case, Rod e; Ndura, Ealvie & Righettini, Marielena (2005:382) ”Balancing linguistic and 
social needs: Evaluating texts and using a critical language awareness approach” Journal of Adolescent & Adult 
Literacy 48:5 February 
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2.0 Kursplaner 

Som nämnts tidigare är Lpf 94 en läroplan i anslutning till 1991-års gymnasieskola. Den innebär att 

”det dels finns en läroplan som uttrycker mål för utbildningen och som är mycket övergripande och 

fri från detaljföreskrifter, dels kursplaner som specificerar varje kurs. Meningen med att skilja 

mellan en läroplansdel och en kursplansdel är att läroplanen är skriven för längre hållbarhet är 

kursplanerna, vilka skall kunna revideras fortlöpande” (Linde 2003:10). Med detta menas att 

kursplaner kan ändras utifrån tidens gång och utifrån lärare. Varje skola skriver sina egna lokala 

kursplaner men har läroplanen som bakgrund. Till de lokala kursplanerna ska även skrivas lokala 

betygskriterier där lärarna har formulerat vad som krävs för de olika betygen. Hur görs då detta? 

Lindberg (2002: 42) rapporterar att:  

betygskriterierna vid tiden för undersökningen i mycket hög grad har de centrala kriterierna som 

modell. Många skolor har använt de centrala kriterierna och bearbetat dem genom att ”tona ner” eller 

”skärpa” skrivningarna i de kriterier man fått från skolverket. Lärarna i undersökningen anser att det är 

problematiskt att formulera kriterier som är tillräckligt generella och man anser att det är svårt att få 

stöd av de centrala styrdokumenten eftersom man uppfattar att det finns en motsättning mellan mål att 

sträva mot och mål att uppnå i Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet ).  

På det sättet är det inte problemfritt att skriva lokala kursplaner när mål att uppnå och mål att sträva 

mot är i konflikt med varandra. Om många lärare också uppfattar att de har fått bristande anvisningar 

i måltolkning så kan det bli problem med att nå målen i slutändan. ”Men även om kriterierna på sina 

håll inte är särskilt väl genomtänkta, behöver inte detta betyda att undervisningen uppvisar 

motsvarande brister. Det kan också vara så att betygsättningen i praktiken inte alls styrs av de lokala 

betygskriterierna utan läraren kan ha egna mål som inte är nedskrivna” (Tholin 2003: 3).  

 

För att eleverna ska veta vad som krävs av dem och hur de ligger till krävs det av lärarna att de har 

klara direktiv av vad som gäller, men ”många lärare tycks ha lämnat de skrivna dokumenten och 

hänvisar till att de använder ”inre mallar” när de sätter betyget, något som gör det hart när omöjligt 

för eleverna att få tillgång till grunderna för bedömningen” (Tholin 2003:9). På det sättet vet inte 

eleverna vad som ska göras och hur det ska göras när de inte får veta vad som krävs av dem. Även 

om de följer läromedlen och gör uppgifter så är det inte säkert att de når upp till målen om inte 

läraren har klart för sig vilka mål det är som ska uppnås. Genom de lokala kursplanerna har lärarna 

rätt att lägga upp undervisningen hur de vill. Tholin (2003) skriver:  

I och med de lokala betygskriterierna kan man med en metafor säga att lärarna ges makten 

att formulera reglerna för matchen, lägga upp träningen och döma den. Maktpositionen 

mellan lärare och elever förskjuts till lärarens fördel. (…) Om eleverna inte ges möjlighet att 
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vara med och formulera målen för verksamheten kommer också deras möjligheter att 

påverka planering och utvärdering att vara kraftigt beskurna. Detta blir speciellt tydligt när 

det gäller de lokala kriterier som läraren själv har formulerat eller varit med om att 

formulera. Det är lätt att anta att läraren redan från början hade en tanke om hur arbetet i 

klassrummet ska organiseras för att nå de mål som är uppställda (15). 

 

2.1 Kursmål för EN 1201 (se bilaga 2) 

Linde (2003) kommenterar kursmålen:  

Vad som understyrks i mål och betygskriterier är förmågorna att samtala, lyssna, läsa och skriva, 

alltså de kommunikativa kompetenserna i att använda språk. Det situationsbundna i 

språkanvändningen lyfts fram. Kunskaper i språkstruktur hålls tillbaka och framgår endast 

indirekt i kriterierna. Frågor om engelska språkets betydelse som dominerande internationellt 

medium för kommunikation och de hegemoniska konsekvenserna av detta nämns i liten 

utsträckning. Detsamma kan sägas om förändringar och utveckling av det engelska språket. 

Ingenting nämns om förhållandet mellan engelska som modersmål och ”Majority English”2. 

Sammanfattande kan sägas att kursplanen i engelska går rakt på de kommunikativa färdigheterna 

att använda engelska utan mycket utblickar (42-43). 

Kursmålen för EN1201 innebär att eleven efter avslutad kurs ska kunna kommunicera genom tal och 

skrift, förstå engelska talad i normalt tempo, eleven ska kunna uttrycka sig, argumentera, ha 

kännedom om kulturtraditioner, samhällsstyre, levnadssätt med mera. Även skönlitterär läsning har 

fått ett betygsmål. Det är alltså den kommunikativa delen som står i fokus, medan grammatik och 

formlära inte har fått någon plats i betygsmålen. ”Grammatiken ses inte som ett mål i sig utan 

snarare som ett verktyg för att kommunicera på språken” (Linde 2003 : 103). Det engelska språkets 

betydelse i världen får mycket litet utrymme i betygsmålen. Målen har stor omfattning och det krävs 

att de bryts ner i mindre betygskriterier för att de ska gå att tolka.  

 

Vad är det då som bestämmer vad man ska undervisa om? ”Det som styr kursen är i stor utsträckning 

den kursbok som används” (Linde 2003: 53) och inom EN 1201 finns det mängder av material att 

tillgå. Vanligast är att man använder sig av en textbok med övningar, ljudskivor för hörförståelse, på 

senare tid har även CD-rom och webbaserade övningar blivit vanliga i läromedel. Många av 

läromedlen säger sig spegla de mål som finns uppsatta för EN 1201 och ska kunna användas för hela 

kursen.  

                                                 
2 Den engelska som talas av de som inte har engelska som modersmål (min kommentar). 
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3.0 Resultat 

Nedan följer de resultat som har framkommit av läromedelsanalysen. Resultatsvaren för varje 

läromedel är uppdelade utifrån betygsmålen.  

De yrkesförberedande läromedlen: 

3.1 Läromedel 1 – ”Toolbox Mainbook” 

Toolbox 1 är ett allt i ett läromedel avsett för yrkesförberedande program. Läroboken innehåller 45 

kapitel med varierande texter och svårighetsgraden stegras efter hand. Kapitlen innehåller bland 

annat texter om djur, sport, Elvis, graffiti, filmstunts, spökhistorier, identitet, droger, choklad med 

mera. Varje kapitel innehåller elevövningar som relaterar till kapitlets text och det finns även en 

rubrik med ytterligare uppgifter, där sådant som ligger lite utanför kapitlet behandlas och där andra 

källor, till exempel Internet kan behöva användas. Till varje kapitel finns det vokabulärövningar. 

Boken innehåller även karta över Storbritannien och USA, fraser som har anknytning till 

klassrummet, och ordlista. Till boken hör också en elevdiskett med övningar. Till elever på  

Handels-, Turism-, Omvårdnad -, Barn – och fritids samt Hotellprogrammet finns kompletterande 

häften. Det finns även kompletterande grammatikhäfte. 

 

3.1.1 Hörförståelse 

Varje kapitel finns inspelat på band och till knappt hälften (20/45 ≈ 0,44)3 av kapitlen finns det extra 

hörövningar av varierande slag (true or false, svara på frågor om innehåll, fylla i lucktext till sång). 

De flesta innehåller någon form av amerikanske eller brittisk dialekt. Ofta krävs det något slag av 

skriftligt svar till uppgiften, vid tre tillfällen ska det man hört diskuteras.  

 

3.1.2 Tala 

32 av 45 (≈ 0,71) kapitel har någon form av talövning där de flesta handlar om dialoger utifrån 

boken, eleverna hade varsitt papper med frågor och svar eller frågor där eleven ska svara ja eller nej. 

Endast vid en övning ska eleverna tala om ett ämne utan förberedelse. I övriga övningar som 

eleverna ska diskutera ska de skriva ett skriftligt svar först. Ingen övning handlar om att eleven ska 

                                                 

3
 Procentsatsen är uträknad på antalet övningar dividerat med antal kapitel. 
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förbereda en presentation för att instruera/behandla eget valt ämne för att sedan muntligt 

presenteras. De övningar som var av detta slag har redan bestämda ämnen och inte upp till eleven.  

 

3.1.3 Läsa 

Boken består av 45 texter där de flesta är av skönlitterärt slag. Texterna har en stigande 

svårighetsgrad där varje text följs av läsförståelsefrågor av olika slag. Ingen av texterna i textboken 

kan härledas till en specifik studieinriktning utan då får man vända sig till de specifika 

programhäftena. Textbokens uppgifter tar ej upp att elev ska söka efter/jobba med 

information/facktext efter vald studieinriktning. Boken tar ej upp någon hänvisning till skönlitteratur 

som har anknytning till engelskspråkiga länders kulturtradition, något som bokens texter inte heller 

innehöll. Vid ett tillfälle nämner boken att eleverna kan läsa en valfri bok.  

 

De flesta av bokens texter har någon form av anknytning till olika länder, men de behandlar inte 

kulturtraditioner, levnadssätt och samhällsförhållanden i de olika engelskspråkiga länderna. 

Texterna utgår från enskilda personers upplevelser. Inte någon gång ska eleven jämföra 

kulturer/traditioner/samhällsförhållanden.  

 

3.1.4 Skriva 

Varje kapitel har någon form av skrivövning, ofta av stängd karaktär. De ska kort svara på frågor 

kring kapitlets text, summera text, skriva ett brev utifrån karaktärs perspektiv med mera. Få 

uppgifter går ut på att eleven själv skulle argumentera eller skriva ner sina tankar och känslor. Ingen 

övning i textboken handlar om att eleven skulle skriva för att instruera eller skriva en längre rapport. 

 

3.1.5 Utvärdering av sitt eget lärande 

Vid tre tillfällen (3/45≈ 0,06) i boken ska eleven svara på frågor kring sin inlärning. Dessa frågor är 

i början, mitten och slutet av boken. Till exempel ska eleven reflektera över vad den kan förbättra i 

sin engelska, andra sätt att lära sig engelska, kan de mer ord, vanligaste misstag med mera.    

 

3.1.6 Självständigt användande av andra källor 

Till många av kapitlen fanns extra övningar där eleverna skulle hämta information från Internet, 

men då ofta från specifika hemsidor/källor.  

 

3.1.7 Sammanfattning av läromedlet: Efter analys av ”Toolbox” kan det konstateras att tonvikten i 

boken ligger på skrivande. Till nästan varje kapitel finns det någon form av skrivövning. Ofta är 
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dessa ”stängda” – eleven ska ej ta ställning, argumentera eller använda egna erfarenheter för att lösa 

uppgiften, utan stor vikt ligger på att det skrivna ska ha anknytning till kapitlets text.   

 

De muntliga övningarna får mindre utrymme och är också relativt stängda. Givna dialoger, 

frågor/svar är det som dominerar. Jämförelse mellan kulturtraditioner/samhällsförhållanden finns ej 

med i boken. Varken texter eller övningar tar upp detta. Övningarna liknar varandra mycket vilket 

nog kan bidra till en viss känsla av slentrian. Längre rapporter/arbeten är inget som boken prioriterar 

och skönlitterär läsning står inte i fokus.  

 

3.2 Läromedel 2 – ”Action” 

”Action” är en bok främst avsedd för yrkesförberedande program, men går även att använda på 

studieförberedande program. Boken är indelad i nio delar med olika teman: Ord, Hälsa, Nu & då, 

Utmaningar, Resor, Identitet, Uppfinningar/Saker man kan göra, Relationer och Jobb som alla har 

ett avslutande ”Project”, sammanlagt är det 44 kapitel. Texterna är uppdelade på skönlitterära och 

facktexter samt dikter av kända författare. Texterna står i en del för sig och övningar till kapitlen i 

en del för sig. I boken finns även ett kapitel där eleven får råd med: hur man studerar ett språk, hur 

man håller gruppdiskussioner, ger presentationer, skriver bokrecensioner, formella/informella brev, 

skriver CV med mera. Vidare finns det en del som kallas ”mini-grammar”. 

 

Kompletterande delar till textboken är även en CD-rom där alla hörövningar finns med, 

grammatikövningar, samt skriv-och ordövningar. Det ingår också ett elevhäfte som innehåller 

glosträning, vokabulär och grammatikövningar.  

 

3.2.1 Hörförståelse  

På den tillhörande CD-romskivan finns 20 av bokens texter inlästa (20/44 ≈ 0,45), samt 10 

hörövningar(10/44 ≈ 0,23) om varierande ämnen. Alla texter, förutom två som var på australiensisk 

engelska läses på tydlig och klar brittisk eller amerikansk engelska. Inga direkta dialekter 

förekommer. I två av texterna finns det personer som pratar på ”slang”. Övningarna som hör till 

består bland annat av att svara på frågor utifrån det man hört, diskutera kring ämnet som texten 

handlar om, fylla i lucktexter med mera. 
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3.2.2 Tala 

Det är stor tonvikt på muntliga uppgifter. Det finns 32 rena diskussionsövningar (32/44 ≈ 0,73) där 

eleverna, utifrån kapitlets ämne ska diskutera/argumentera, ge åsikter tankar utan förberedelse. 

Diskussionsfrågorna har sin utgångspunkt från kapitlen, men diskussionerna ska sedan baseras på 

elevernas egna liv/tankar och erfarenheter. Frågorna är ”öppna”, inga givna svar finns. 

 

I slutet av varje del finns det en punkt som kallas ”Project”. Där ska eleven fördjupa sig i ett ämne 

som har anknytning till kapitlet (de får väja ett ämne utifrån några exempel) som de sedan ska 

presentera för klassen/mindre grupp.  

3.2.3 Läsa 

Bokens texter är av både skönlitterärt och facklitterärt slag, dock inte knutna till något specifikt 

program, fast vissa av texterna går att knyta till ämnesinriktningar. Även dikter finns med i varje 

del. På slutet av varje del rekommenderades det böcker som hade anknytning till de lästa texterna. 

Dessa böcker är mer baserade på kapitlets innehåll än att påvisa kulturtraditioner i engelsktalande 

länder. Ingen uppgift tar upp att eleven ska härleda/jämföra de lästa böckerna med kulturtraditioner. 

Bokens texter handlar till exempel om några kulturtraditioner såsom tonårsaborter, body art, 

aboriginer med mera. Flera andra texter har sin utgångspunkt i engelsktalande länder, men tar inte 

upp något specifikt om levnadssätt, samhällsförhållanden och kulturer. Ingen uppgift går ut på att 

elever ska jämföra dessa med t.ex. Sveriges traditioner, kulturer och levnadssätt. Och av de texter 

som innehåller något av detta följer uppgifterna inte upp ämnet.   

3.2.4 Skriva 

Förutom de 9 ”Projects” innehåller boken 22 rena skrivövningar (31/44≈ 0,70). Dessa omfattar 

bland annat att skriva informella/formella brev, skriva uppsats, skriva en fortsättning på en historia, 

skriva berättelser utifrån elevens egna erfarenheter/tankar/åsikter. 

3.2.5 Utvärdering av sitt eget lärande 

Efter varje del ska eleven reflektera över sitt lärande t.ex. vad den tycker att den behöver förbättra, 

vad går bra, hur många böcker har man läst, hur elevens vokabulär har förbättrats med mera. Även 

här ska eleven reflektera över hur den lär sig engelska, vad den vill förbättra, men eleven ska även 

reflektera över hur presentationerna har gått, hur man planerar att fortsätta att lära sig engelska med 

mera.  
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3.2.6 Självständigt användande av andra källor 

Vid varje ”Project” ska eleven självständigt hitta information om det valda ämnet. Inga 

källhänvisningar och webbsidor finns angivna i boken.   

 

3.2.7 Sammanfattning av läromedlet: I ”Action” läggs det stor tonvikt på den muntliga 

kommunikationen och skrivövningarna får lite mindre plats. De muntliga övningarna är ”öppna” 

och det är elevens egna tankar/åsikter och erfarenheter som står i fokus. Även några av 

skrivövningarna lägger fokus på elevens egna tankar/åsikter. Boken varierar mellan skönlitterära 

texter, faktatexter, dikter, intervjuer med mera. Boken tar upp en del kulturtraditioner såsom hur 

aboriginerna lever, fakta om Sydafrika och tatueringar inom olika kulturer. Sedan har många av 

texterna utgångspunkt i olika länder, men påvisar inte något specifikt för det landet, till exempel 

dödsstraff och kärlek. Dessa historier påvisar inte en specifik tradition eller levnadssätt för de 

länderna utan de historierna kan ha utgångspunkt i fler länder. De uppgifter som finns för eleverna 

följer tyvärr inte upp texterna inom det här området och de ska inte göra någon jämförelse mellan 

kulturer, traditioner eller levnadssätt. 

 

Bokens dikter och citat tillför en skönlitterär dimension av texter som eleverna kanske inte skulle ta 

del av annars. De skönlitterära texterna och dikter kan ses som en form av representanter för länders 

kultur, men eleverna uppmanas inte att härleda/jämföra traditioner med varandra utifrån de lästa 

texterna eller annan litteratur.  

 

”Action” är en bok som sätter elevens egna åsikter i fokus. Texterna är av varierande slag och 

övningarna är omväxlande, boken kunde dock gå mer in på djupet inom vissa ämnen.  

 

3.3 Läromedel 3 – ”Master plan” 

”Master plan” är avsedd för yrkesförberedande program och den består av sex delar som är indelade 

i teman: Framtiden, Resor, Sagor, Musik, Sport, Relationer. Sammanlagt är det 21 stycken 

textkapitel, samt fem hörövningstexter. Det finns även en del som är ett referenskapitel som 

beskriver hur man skriver formell/informell engelska, summeringar, artiklar, instruktioner med 

mera. Boken innehåller även en verblista och ordlista. 

 

Lärarhandledningen består av kompletterande texter och övningar (tala, läsa & skriva) till de olika 

kapitlen med rollkort, hörövningar, hörmanus, ”Projects”, filmtips, grammatik och fler läsövningar 
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3.3.1 Hörförståelse 

Boken innehåller 12 hörövningar (12/21≈ 0,57), samt 16 av bokens kapitel finns inlästa 

(16/21≈ 0,76). Texterna är lästa på amerikansk, brittisk, australiensisk och skotsk engelska med 

varierande dialekter. Till varje hörövning finns det frågor att besvara.  

 

3.3.2 Tala 

Boken innehåller 29 diskussionsövningar (29/21≈ 1,38) där eleven ska uttrycka åsikter/tankar utan 

förberedelse om ämnen som har anknytning till kapitlet. Det finns även dialog/rollspelsövningar. 

Fem uppgifter handlar om att eleven ska göra en presentation av ett ämne med förberedelse. 

Ämnena väljs dock inte helt valfritt utan boken har förutbestämda ämnen.  

 

3.3.3 Läsa 

De 21 kapitlen är av både skönlitterär och facklitterär art. Ingen kan dock knytas till specifik 

programinriktning, däremot intresseinriktningar (musik, sport, resor). Ingen övning hänvisar till att 

jobba med uppgifter utifrån programinriktning. 

 

Boken innehåller några utdrag ur skönlitterära böcker (Lord of The Rings, High Fidelity, The Beach) 

men dessa utdrag handlar ej om samhällsförhållanden, levnadssätt och kulturtraditioner. Dock är det 

en text som är ett utdrag ur en bok som hette Unarranged Marriage som handlar om en indisk man 

som ska bli bortgift, något som kan knytas till en kulturtradition. Efter varje del i boken 

rekommenderas det böcker, men alla är valda utifrån kapitlens karaktär och inte utifrån länders 

kulturtraditioner. Ingen uppgift handlar om att eleven ska jämföra traditioner, levnadssätt, 

samhällsförhållanden.  

 

3.3.4 Skriva 

Boken innehåller 15 skrivuppgifter (15/21≈ 0,71), där eleven bland annat. ska summera innehåll, 

beskriva en era/artist/sport och skriva artiklar. Ingen övning går ut på att instruera eller att eleven 

skulle argumentera utifrån sitt eget perspektiv. 

 

3.3.5 Utvärdering av sitt eget lärande 

Ingen uppgift handlar om att eleven på något sätt ska utvärdera sitt lärande. 
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3.3.6 Självständigt användande av andra källor 

Vid de gånger eleven ska presentera något ska den självständigt inhämta den information som 

behövs. Några uppgifter handlar om att eleven ska hämta information på Internet men var då 

hänvisade till förlagets länksida.   

 

3.3.7 Sammanfattning av läromedlet: ”Master plan” är en lättläst bok som känns luftig och 

innehåller mycket bilder. Boken innehåller mycket fria talövningar där eleverna ska prata fritt 

utifrån sitt eget perspektiv. Texternas innehåll går ej att knyta till någon studieinriktning, ingen 

uppgift tar heller upp att eleverna ska göra övningar utifrån studieinriktningen. Tonvikten på 

texterna ligger på att roa med typiska intressen för ungdomar (sport, musik, kärlek). Det som brister 

i ”Master plan” är anknytningar till kulturtraditioner, jämförelser med andra länder samt elevers eget 

reflekterande över sitt lärande. Övningsuppgifterna går inte in på djupet i något ämne utan eleverna 

ska skriva ganska kortfattade presentationer. Boken innehåller några former av skönlitterära texter 

och boken nämner även flera böcker och filmer som kan anknytas till kapitlet men det finns inga 

uppgifter som följer upp dessa.  

De studieförberedande läromedlen: 

3.4 Läromedel 4 – ”Solid Ground 1” 

”Solid Ground” är en bok avsedd främst för studieförberedande program. Kursboken är en ”allt – i- 

ett bok” med texter, elevuppgifter samt elev -CD Elever kan också använda sig av övningar på 

Internet för att träna mer på ord och grammatik. 

 

Kursboken är uppdelad i tre delar: Första delen (fem kapitel) ska ge eleverna en mjukare övergång 

från grundskola till gymnasium.  Del två är indelad i tre teman; Food, Film och Fear, om vardera 

fyra kapitel. Den sista delen innehåller något längre och svårare texter. Sedan finns även en 

Grammar Rules & Tables och en alfabetisk svensk-engelsk ordlista. Det finns även en karta över 

Storbritannien och Irland. Boken består av sammanlagt 21 kapitel och till varje kapitel finns det 

frågor till texten, ordövningar, grammatikövningar, skrivövningar, översättningsövningar samt prat -

och diskussionsövningar.  
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3.4.1 Hörförståelse 

Boken innehåller 14 hörövningar (14/21≈ 0,67) med tillhörande frågor/diskussionsämnen. Samtliga 

texter förutom en finns inspelade på CD-skiva. Hörövningarna och texterna läses på bland annat 

brittiska, amerikanska, irländska och sydafrikanska dialekter. 

 

3.4.2. Tala 

Till varje kapitel finns det någon form av tal -/diskussionsövning (21/21≈1,00) där eleven ska 

uttrycka sina egna tankar/åsikter utan förberedelse. Dessa övningar utgår från kapitlens innehåll. 

Vid nio övningar ska eleven göra en större presentation efter förberedelse, t.ex. leta efter ett engelskt 

recept, laga rätten och ta med till skolan, hålla ett tal med mera. Det finns även mindre övningar där 

eleven ska skriva ner några meningar om vad de tänker/tycker och sedan presentera för en vän. 

Eleven får utifrån övningarna inte själv välja ämnen att presentera utan boken har valda ämnen.  

 

3.4.3 Läsförståelse 

Boken innehåller 21 texter av varierad art, främst av skönlitterär karaktär men även intervjuer med 

t.ex. Jamie Oliver (brittisk tv-kock) och Tobey Maguire (amerikansk skådespelare som har spelat 

Spindelmannen). Några av texterna är utdrag ur böcker som boken sedan hänvisar till att man kan 

läsa vidare i. Dessa böcker har dock ingen anknytning till någon specifik kulturtradition.   

 

Ingen av texterna kan knytas till ett specifikt program och ingen av övningarna handlar om att 

eleven ska läsa texter utifrån studieinriktning. Ingen av texterna har innehåll om levnadssätt, 

kulturtradition, samhällsförhållanden i något specifikt engelsktalande land. En uppgift i boken går ut 

på att eleven ska söka information efter hur situationen i Sydafrika ser ut nu, samt söka information 

om språket afrikaans.  

 

3.4.4 Skriva 

Varje kapitel har någon form av skrivövning. Till stor del är det eleverna egna 

erfarenheter/tankar/åsikter som ska ligga som underlag för den skriftliga övningen. Många uppgifter 

består även av att eleven ska inta en karaktärs perspektiv och skriva olika sorters brev utifrån dessa. 

Ingen övning handlade om att instruera något. 

 

3.4.5 Utvärdering av sitt eget lärande 

Ingen uppgift handlar om att eleven ska utvärdera eller reflektera över sitt eget lärande.  
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3.4.6 Självständigt användande av andra källor 

Vid sju uppgifter (7/21≈ 0,33) ska eleven använda sig av Internet för att skaffa information. Inga 

webbsidor eller andra källor finns angivna i boken, däremot i lärarhandledningen. 

 

3.4.7 Sammanfattning av läromedlet: ”Solid Ground” upplevs lite annorlunda jämfört med 

de två andra böckerna för studieförberedande program. Boken inleder med lättare texter för 

att det ska vara en naturlig övergång från grundskola till gymnasium samt att den har lite 

annorlunda teman än de andra två böckerna. Den här boken fokuserar inte lika mycket på 

länder utan texterna är mer knutna till teman. I både tal och skrivövningar är det ofta elevens 

egna tankar/åsikter som ligger i fokus, däremot får elever inte välja ämne fritt vid 

presentationer. Kulturtraditioner, levnadssätt, samhällsförhållanden framträder inte tydligt i 

texterna. En text har utgångspunkt i ett gängbråk där man ska diskutera svenska gängkulturer 

och en text utspelas i Sydafrika med efterföljande uppgift att eleverna ska ta reda på 

Sydafrikas situation nu. Inga övningar i boken utgår från studieinriktning. Läromedlet har 

även webbaserade övningar, något som skiljer den från de andra läromedlen.  

 

3.5. Läromedel 5 – ”Read & Log On” 

”Read & Log on” är ett läromedel för de studieförberedande programmen. Läroboken är uppdelad i 

sju olika teman (Down Under, Roots, Southern Africa, In Love with Shakespeare, Dirty Business, A 

Wilderness Experience, Scotland - Past and present), med utdrag ur sju olika romaner/skådespel, 

sammanlagt 21 kapitel. Alla delar utom ett består av en faktatext och en skönlitterär text.  

 

Till läroboken hör även en elev -CD-rom som innehåller texterna, hörövningar, grammatikövningar, 

ordövningar, länkar, interaktiva studieguider samt tester till varje kapitel. Till boken ska man 

använda ”English Grammar check” och ”English Vocabulary Check”. Boken innehåller råd hur man 

skriver recensioner, summeringar, hur man ger presentationer, skriver rapporter och brev. 

Grammatikövningar och ordlista ingår.  

 

3.5.1 Hörförståelse 

Till sex kapitel finns det hörövningar (6/21≈ 0,29). Dessa hörövningar är fortsättningar av det utdrag 

ur roman som finns representerat i boken. Till hörövningen ska eleven svara på frågor. Alla texter i 

boken finns även att lyssna på. Hörövningarna samt texterna är inlästa på amerikanska, brittiska, 
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australiensisk engelska, sydafrikanska, botswansk engelska samt skotska. De brittiska och 

amerikanska texterna har olika dialekter. 

 

3.5.2 Tala 

Varje kapitel innehåller någon form av diskussion/talövning där eleven utan förberedelse ska 

samtala med klasskamrater. Diskussionsämnena är baserade på kapitlets text/innehåll. Ofta ska 

eleven ge sin åsikt/tanke om ämnet däremot så är elevernas egna erfarenheter/intressen inte i fokus. 

Till varje del finns det även större övningar där eleven ska förbereda sig och kunna hålla en muntlig 

presentation. Ingen övning går ut på att eleven ska presentera något utifrån 

studieinriktning/intresseområde utan alla ämnen är bestämda i boken.  

 

3.5.3. Läsförståelse 

Varje del i boken förutom en består av både faktatexter och skönlitterära texter. Texternas innehåll 

varierar, men mycket fokus ligger på länder, till exempel fakta om aboriginer, bushmen och skottar. 

Men även texter om drogsmuggling, adoption, ”Camp” för ungdomar med aggression, emotionella 

problem. De skönlitterära texterna är utdrag ur romaner som handlar om: en australiensisk pojke, 

tonårsföräldrar, kvinnlig botswansk privatdetektiv, tonåring som använder droger och en pojke som 

blir skickad till ”Camp”. Dessa romaner rekommenderas att läsas för vidare diskussioner/övningar. 

Boken, som har utgångspunkt i Botswana, handlar om kulturtraditioner.  

 

 

3.5.4 Skriva 

Till varje kapitel finns någon form av skrivövning. De ”mindre” övningarna är främst baserade på 

att eleven ska sätta sig in i karaktären i kapitlet och skriva ett brev eller dagbok utifrån dess 

perspektiv. Till varje del hörde även en större uppgift där eleven ska samla information och skriva 

bland annat rapport, summering och recension . Inga instruktioner ska skrivas och vid få tillfällen är 

det elevens egna tankar/åsikter/erfarenheter som ska stå i fokus. Till de lästa kapitlen ska det vara 

någon form av skriftlig rapport om länder (skola, språk, welfare med mera) men endast en gång ska 

en företeelse jämföras med något i Sverige. Ingen gång ska eleven skriva något utifrån eget valt 

intresse eller studieinriktning 

 

3.5.5 Utvärdering av sitt eget lärande 

Boken innehåller inga uppgifter där eleven ska utvärdera sitt eget lärande. På CD-romskivan ska 

eleven utvärdera sitt uttal två gånger.  
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3.5.6 Självständigt användande av andra källor 

Till varje del finns det uppgifter där eleven själv ska hitta information om något. På CD-romskivan 

finns länkar till webbsidor som rör alla ämnen.   

 

3.5.7 Sammanfattning av läromedlet: ”Read & Log on” har fokus på länder. Eleverna får 

ofta tala fritt och delge sina tankar och åsikter däremot ska eleverna aldrig välja ämne själv 

eller utifrån studieinriktningen att prata om. Det är varierad blandning av skönlitterära och 

faktatexter. De skönlitterära texterna är utdrag till romaner som eleverna rekommenderas att 

läsa då det finns uppföljande uppgifter till romanerna. Bokens texter är i hög grad anknutna 

till respektive tema. Till läromedlet hör en elev cd-romskiva som bidrar till att läromedlet 

känns lite ”friare”, elever kan sitta hemma eller i skolan och jobba med sina uppgifter. Det 

som brister i boken är inga uppgifter ska utgå från intresse eller studieinriktning samt att 

eleven ska aldrig reflektera över sitt lärande.  

 

3.6. Läromedel 6 – ”Streams 1” 

”Streams 1” är ett läromedel för studieförberedande program. Läromedlet består av textbok, elevbok 

som innehåller övningar, ljudskivor, kompletterande böcker (Focus on Economic och Man and 

animal) samt en lärarpärm.  

 

Textboken är indelad i sju delar ( This is Me, Around the World, Not like Everybody Else, Down 

Under, Right or wrong, Fantasy & Myths, People before us). Sammanlagt är det 58 texter, sånger 

inkluderat. Stort fokus ligger på andra länder och fakta kring dessa. Elevboken består av textfrågor, 

skriv – och talövningar, ”Find out” (uppgifter där eleverna ska ta reda på fakta kring kapitlets 

ämne), grammatikövningar, hur man skriver bok- och filmrapport, diktanalyser, summeringar och 

presentationer. 

 

Lärarhandledningen består av läs, -hör, -ord och skrivtest till varje del, grammatiktest, 

”jeopardyfrågor”, korsord samt facit.  
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3.6.1 Hörförståelse 

Bokens alla kapitel samt sex hörförståelsetest (6/58 ≈0,10) finns tillgängliga. Till texterna ska 

eleverna svara på frågor om innehållet.  Texterna är inlästa på många olika dialekter: brittiska, 

amerikanska, indisk engelska, australiensisk engelska, jamaikansk engelska med mera 

 

3.6.2 Tala 

Till varje kapitel ska eleverna reflektera och diskutera kring frågor som rör kapitlets innehåll till 

exempel dödsstraff, djur, lärare, resor, moral, jakt med mera. Deras egna åsikter och tankar kan 

ventileras. Till de flesta kapitel finns även övningar där eleven ska förbereda ett ämne och 

presentera i grupp. Dessa ämnen väljs aldrig själv utav eleven utan ämnena är bestämda i boken t.ex. 

Bob Marley, djur, Ernest Hemingway, Astrid Lindgren - bok, dopning, dödsstraff med mera. Elever 

ska även förbereda dialoger/intervjuer och agera utifrån dessa.  

 

3.6.3 Läsförståelse 

Textboken består sammanlagt av 58 olika texter av skönlitterär art, faktatexter samt sånger. Många 

av de skönlitterära texterna har ursprung i något specifikt land. En text tar upp ”gamehunting”, som 

i viss mån kan ses som kulturtradition. I övrigt kan de skönlitterära avsnitten inte knytas till en 

specifik kulturtradition. En del i boken fokuserar på fantasy-böcker och sagor. De böcker som 

eleverna rekommenderas att läsa är bland annat Harry Potter, Bröderna Lejonhjärta samt någon av 

Ernest Hemingways böcker. Inga andra böcker som hänvisar till kulturtraditioner tas upp. 

 

Många av texterna i boken handlar om fakta kring länder med dess geografi, befolkning, någon form 

av kultur med mera. Endast tre uppgifter handlar sedan om jämförelse kring kulturtraditioner och 

dessa tre frågor handlar alla om ursprungsbefolkningen i Australien, Nya Zeeland, Nordamerika och 

Sverige.    

 

Ingen av texterna går att binda till specifikt program, men många har en samhällsinriktning. Ingen 

övning hänvisar elever till att läsa texter kring sin studieinriktning eller eget intresseområde.  

 

3.6. 4 Skriva 

Till alla kapitel finns någon form av skrivövning. Majoriteten av dessa övningar går ut på att eleven 

ska presentera eller beskriva något. Många övningar går även ut på att eleven ska skriva brev utifrån 

karartärs perspektiv eller skriva vykort med utgångspunkt i de länder som finns representerade. 
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Endast sex övningar har elevens egna tankar/åsikter i fokus. I lärarhandledningen finns det sex 

stycken ”skrivtest” som baseras mer på elevernas tankar/åsikter. Ingen övning utgår från elevens 

inriktning/intresse.  

 

3.5.5 Utvärdering av sitt eget lärande 

Första kapitlet består av en text om inlärningsstilar. Till denna text finns kompletterande frågor 

kring elevens inlärning (1/58 ≈ 0,02).  Boken tar ej upp detta något mer, utan lärarhandledningen 

hänvisar till samtal mellan elev och lärare. 

 

3.5.6 Självständigt användande av andra källor 

Efter varje kapitel finns en övning som heter ”Find out” där eleven självständigt ska hämta fakta om 

olika ämnen. Även de presentationer som ska skrivas ska eleven själv samla fakta kring.  

3.5.7 Sammanfattning av läromedlet: ”Streams 1” är ett läromedel som fokuserar på fakta 

om länder. Det är tydliga texter, med lagom mängd bilder. Man får läsa om länders historia, 

befolkning och vissa folkgruppers kulturtraditioner. Många övningar och uppgifter har 

utgångspunkt i kapitlen men de flesta är inte av jämförande art. Tre uppgifter handlar om 

jämförande av minoritetsgrupper i olika länder. Eleverna får aldrig välja ämne själva, ingen 

övning utgår från studieinriktning. Elevernas workbook känns väldigt späckad med 

grammatik och de skrivövningar som finns är ofta ganska korta. Många övningar liknar 

varandra vilket bidrar till en viss känsla av slentrian Däremot är det bra guider till hur man 

skriver bok/filmrapporter med mera. Lärarhandledningen består mest av test och inte så 

många kompletterande uppgifter förutom korsord och jeopardyfrågor.  

 

 

På nästa sida följer en sammanfattning av vilka mål som uppnåddes i varje läromedel 

(X = målet uppnås):
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Betygsmål           Läromedel 
 

     Toolbox Action Master 
plan 

Solid 
Ground 

Read & 
Log on 

Streams 

förstå tydligt tal, från olika regioner, om ämnen som inte är helt obekanta  X X  X X X X 
vilja, våga och kunna utan förberedelse delta i samtal om bekanta ämnen och utbyta 
information, personliga åsikter och erfarenheter 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

kunna efter förberedelse muntligt informera om eller beskriva ett ämnes- eller 

 intresseområde och visa prov på anpassning av språket efter situationens krav 

X4 X (se 
fotnot 4)  

X (se 
fotnot 4) 

X(se fotnot 
4) 

X (se 
fotnot 4) 

X (se 
fotnot 4) 

kunna läsa och tillgodogöra sig texter med varierat sakinnehåll, särskilt sådana texter som 
anknyter till studieinriktningen eller egna intresseområden 

X5 X (se 
fotnot 5) 

X(se fotnot 
5)  

X (se fotnot 
5) 

X (se 
fotnot 5) 

X (se 
fotnot 5) 

kunna läsa och förstå lättillgänglig skönlitteratur och genom litteraturen  

förvärva kunskaper om kulturtraditioner i engelskspråkiga länder 

 X6 X (se 
fotnot 6) 

X (se fotnot 
6) 

X X (se 
fotnot 6) 

kunna formulera sig i skrift för att informera, instruera, argumentera och uttrycka  

känslor och värderingar samt ha förmåga att bearbeta och förbättra den egna  

skriftliga produktionen 

 X (till 
viss del) 

X X  

X 
 

X 
 

X 

ha kunskap om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i  

engelskspråkiga områden och kunna använda dessa kunskaper för att jämföra kulturer 

    X7 X 

 kunna medvetet använda och utvärdera inlärningssätt som befrämjar inlärningen X8 X    X(se 
fotnot 8) 

kunna självständigt hämta information från olika källor samt bearbeta och  

strukturera den information som tagits fram 

X  X X X X X 

                                                 
4 Eleven får dock ej välja utifrån studieinriktning eller intresseområde. 
5 Ingen text ska läsas utifrån studieinriktning eller intresseområde. 
6 Böcker finns föreslagna att läsa, dock ej med innehåll/uppgift att förvärva kunskap om kulturtradition. 
7 Endast vid ett tillfälle ska en jämförelse ske. 
8 Detta mål nämns dock bara vid ett tillfälle 
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4.0 Diskussion 

Idén med det här examensarbetet tillkom efter att jag under tre år har jobbat som obehörig lärare på 

en gymnasieskola. Jag fick möjligheten att undervisa på både yrkesförberedande samt 

studieförberedande program och när betygen sedan skulle sättas insåg jag att de olika läromedlen 

jag använt mig utav för respektive program skilde sig markant åt. Jag började fundera över hur 

läromedlen är uppbyggda utifrån betygsmålen; finns alla mål med eller inte? Hade jag använt mig 

av böcker som var annorlunda uppbyggda än andra läromedel eller är det så att många läromedel 

saknar skolverkets mål? Jag har nu efter detta arbete fått svar på denna fråga och 

sammanfattningsvis kan jag konstatera att ingen av de analyserade böckerna nådde upp till alla mål 

fullt ut. Jag hade i min undervisning inte använt mig av läromedel som var exceptionella i den 

meningen att de saknade betygsmål. Av de böcker jag nu har analyserat så är det på den 

yrkesförberedande sidan ”Action” som når upp bäst till målen. Den fokuserar mycket på elevens 

egna tankar och åsikter samt att den har ett varierande utbud av facktexter och skönlitterära texter. 

Den innehåller även texter om andra länder och vissa kulturtraditioner, ger förslag på skönlitterära 

böcker som ska läsas (även om de inte är av kulturtraditionellt slag) och har regelbunden 

uppföljning av elevernas lärande. Den brister enbart i målet med att jämföra kulturtraditioner med 

Sverige samt att inga övningar hänvisar till den valda studieinriktningen. 

 

”Master plan” och ”Toolbox” har få texter som anknyter till kulturtraditioner, inga 

jämförelseuppgifter och fokus ligger inte på elevernas studieinriktning eller deras egna tankar och 

åsikter. ”Master plan” har förslag på böcker som kan läsas men det är inte ett krav och det finns inga 

efterföljande uppgifter. ”Toolbox” nämner en gång att eleverna kan läsa en bok men det är inte ett 

krav.     

 

Inom de studieförberedande läromedlen så når ”Read & Log On” och ”Streams 1” upp till flest mål. 

De fokuserar på länder och speglar vissa kulturtraditioner samt tar upp skönlitterära böcker som har 

kulturtraditionell anknytning. De mål de faller på är uppföljningen av elevernas lärande, få uppgifter 

av jämförande art samt inga uppgifter som hänvisar till studieinriktningen.  

 

”Solid Ground” innehåller varierande texter men fokuserar inte lika mycket kring länder och 

traditioner som de två tidigare. Även ”Solid Ground ” faller på att den inte ger uppgifter utifrån 

studieinriktningen och inga uppgifter där eleverna ska reflektera över sitt lärande. 
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Min inledande fråga var om de studerade böckerna når upp till kursmålen för EN 1201 och efter 

analys kan det konstateras att ingen bok når upp till alla mål. Inte överraskande har alla böcker 

någon form av hörövning i varierande grad. Några böcker fokuserar på att ha textens kapitel inlästa 

medan andra har separata hörövningar. De flesta texterna läses in på olika dialekter i olika tempon. 

Endast i en bok var talet mycket tydligt och utan dialekter.   

 

Även talövningar finns representerade i alla böcker. Vissa av böckerna lägger mer fokus på att prata 

fritt och utgå från elevernas egna åsikter, medan andra använde sig mer av klara dialoger, svara på 

frågor om text med mera. Anmärkningsvärt att påpeka är att ”Toolbox” enbart har en övning som 

utgår från att eleven ska tala utan förberedelse, alla andra övningar ska förberedas på något sätt. Alla 

böcker har någon form av övning där eleven ska förbereda sitt tal. Det kan dock påpekas att 

eleverna aldrig får välja ämne helt fritt utan böckerna styr de ämnen som eleverna ska tala om. Detta 

kan bero på att det blir lättare för elever att veta vilket ämne de ska tala om, det går inte åt tid för 

eleven att bestämma ämne, ämnet har relevans för kapitlet, lärare är beredda på vad presentationen 

ska handla om och kanske kan lättare bedöma, men samtidigt så kan det bli sämre presentationer då 

elever ska presentera något de kanske inte är intresserade av och på det sättet nås inte målen upp 

eftersom det är skrivet i målen att elever ska presentera utifrån eget intresseområde. Ingen bok tar 

heller upp att elever ska presentera något utifrån studieinriktning vilket annars skulle vara ett bra 

tillfälle för elever att fördjupa sig inom sitt valda program och lära sig termer/vokabulär till 

inriktningen.  

 

Alla böckers texter består av varierande innehåll vilket är positivt då det är mycket viktigt att elever 

får möta olika former av texter, både skönlitterära och autentiska texter där de får träna sig i olika 

former av textläsning och vokabulär. Samtidigt bidrar ett varierande innehåll till mer omväxling, det 

blir inte enkelspårigt, det finns fler ämnen att diskutera och jobba med. Samtidigt är det ofta väldigt 

korta texter och de går inte in på djupet i ett visst ämne, vilket kan leda till att det blir svårt att jobba 

vidare med ämnet och få den kunskap som kan behövas för att till exempel kunna jämföra 

traditioner med varandra. Det är även varierande svårighetsgrad på texterna. I vissa texter fokuseras 

texterna på länder, medan i andra var det rent skönlitterära texter som stod i fokus. Texterna är 

relativt korta och ger inte någon djupare inblick i t.ex. länders samhällsförhållanden.  

 

Ett av EN 1201:s mål är att ”ha kunskap om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt 

i engelskspråkiga områden och kunna använda dessa kunskaper för att jämföra kulturer”. I flera av 

böckerna var det just det här målet som inte kom fram. Som sagt tidigare var det några böckers 
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texter som handlade om olika länder på olika sätt, men endast i tre böcker var det någon form av 

jämförelse. Det kan också kommenteras att de gånger texterna handlar om kulturtraditioner handlar 

det främst om auberginerna och maorifolket. De gånger elever ska jämföra eller ta reda på mer är 

det främst om dessa grupper eller nordamerikanska indianer eller våra samer. Länders ”typiska” 

kulturtraditioner, samhällsförhållanden och levnadssätt (t.ex. hur firas en typisk jul i England, 

Thanksgiving, latinamerikanska befolkningens levnadsvillkor i USA, skolsystem och regeringar) 

kommer inte fram i texterna. Detta kan möjligen förklaras genom att eleverna i grundskolan ska ha 

tagit del av undervisning om de mest ”typiska” traditionerna och därför inte anses nödvändigt på 

gymnasiet. Vissa skönlitterära texter i de analyserade böckerna är skrivna av författare som är kända 

och deras verk har bidragit till den existerande litterära kulturtradition som finns i länderna så på så 

sätt kan fler texter bindas till kulturtraditioner, men texternas efterföljande uppgifter har ej haft 

utgångspunkt inom det området och texterna i sig har sällan handlat om specifika kulturtraditioner.  

 

Efter analys av dessa läromedel kan det konstateras att jämförelser mellan länders 

samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt inte är prioriterade, vilket kan bero på att det 

är ett väldigt svårt mål att uppnå då inget land i dag kan sägas ha en renodlad kultur eller 

levnadssätt. Utifrån målet ska våra ungdomar till exempel ta till sig den estetiska kulturen från ett 

antal länder (Storbritannien, Irland, USA, Australien, Nya Zeeland, Malta med mera) samtidigt som 

de ska kunna se till en samhällsutveckling och kulturella traditioner i alla dessa länder. Om vi bara 

ser till Storbritannien och USA så har de i dagens moderna samhälle ingen klar brittisk eller 

amerikansk kultur utan båda länderna har ett flertal kulturer representerade inom länderna. Om vi 

ser till Storbritannien kan man undervisa om den brittiska aristokratin och dess värderingar, 

regeringssätt, historia samtidigt som man ska undervisa om den växande gruppen av t.ex. indier och 

dess kultur som starkt präglar vissa av de brittiska städerna. Samma dilemma har vi i USA. Där kan 

man undervisa om statsskick och inbördeskrig, samtidigt som vi har en stor afro-amerikansk och 

latinamerikansk minoritet vars kulturer starkt karaktäriserar vissa områden.  

 

Målet är som sagt stort och det krävs mer än 100 timmar om man som lärare ska hinna gå igenom 

allt vad kulturtraditioner menas inom de olika länderna. Målet känns luddigt och svårtolkat. Detta 

kanske är ett skäl till att böckerna har problem att applicera texter och uppgifter till detta. Samtidigt 

så är det viktigt att eleverna får någon form av undervisning i detta för det är ju levnadssätt, kulturer 

och samhället de möter när de reser utomlands. Det är bra att veta hur landet styrs eller vilka seder 

och traditioner som är de vanligaste. Det är även viktigt att sätta våra svenska kulturer, traditioner 

och samhälle i jämförelse med andra länder för att få kunskap om hur Sverige fungerar. Att få 
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kunskap om hur sitt eget land och andra länder fungerar kan få elever att reflektera över för och 

nackdelar över länders situationer och levnadsförhållanden. Att kursböckerna väljer att ”gömma” 

den här formen av uppgift tycker jag är anmärkningsvärt då det är ett viktigt mål att få kunskap om 

sin omvärld och syftet med att läsa ett språk torde ju vara att man ska kunna kommunicera i 

målspråkslandet och även ha en uppfattning och förståelse om hur landet är uppbyggt och hur landet 

fungerar om man ska besöka det.   

  

Ett annat mål i kursplanen är att eleverna ska utvärdera sitt eget lärande. Endast tre böcker tog upp 

något om detta. En av böckerna hade regelbunden uppföljning, medan de andra två hade frågor 

kring detta centrerat vid ett tillfälle. Detta mål är viktigt så att eleven kan följa sitt lärande och få 

reflektera över vad den kan och inte kan. I och med att eleven tränas i att reflektera och planera sitt 

lärande och utföra uppgifter och ta ansvar för vad den ska öva och fokusera på så minimeras risken 

att eleven får IG, då den måste kunna detta för att nå upp till G-kriteriet. För att öva detta räcker det 

inte med en gång utan det krävs en regelbunden övning för att eleven själv ska se vad den har utfört 

och utvecklats inom. Eftersom flera av böckerna inte tog upp det här målet överhuvudtaget läggs ett 

stort ansvar på läraren att regelbundet ha någon form av egen uppföljning med eleverna.  

 

Som tidigare nämnts syns inte grammatikens roll i betygsmålen, utan ska främst ses som ett verktyg 

för språket. Om kulturtraditioner, levnadssätt, samhällsförhållanden har ett eget mål i kursplanen 

men syns ganska lite i böckerna så är det tvärtom med grammatiken. Grammatiken är mycket 

närvarande i böckerna. ”Toolbox” har en separat grammatikbok för eleverna, ”Action” har ett 

elevhäfte som består av 40 % grammatik, ”Master plans” grammatik upptar 36 % av 

övningssidorna, ”Solid Grounds” övningsuppgifter består av 41 % grammatik, ”Read and Log on ”– 

lärobokens uppgifter består av 21 % grammatikövningar samt elevernas separata CD-rom och 

webbövningar med grammatik, ”Streams” workbook innehåller 47 % grammatikuppgifter, dessutom 

har lärarhandledningen test till alla grammatikövningar. Grammatiken tar alltså upp en stor del av 

böckernas övningsinnehåll. På det sättet förmedlar läromedelsförfattarna vad som är viktigt i 

engelskundervisningen. Grammatikens roll i ett språk är en central del då den bidrar till struktur och 

bättre kommunikation, men samtidigt så är det engelska språkets position i världen, framväxt och 

spridning lika viktig då det bidrar till en ökad förståelse och kunskap för språket. När man ska lära 

sig ett nytt språk så är kommunikationsträning mycket viktig vilket poängteras i EN 1201:s kursmål 

där den kommunikativa delen står i fokus. Målen går ut på att elever ska få prata och höra autentisk 

engelska. Detta kan grunda sig på att ju mer exponerad eleverna blir av målspråket desto mer lär de 

sig. Läromedlens betoning på grammatik överensstämmer ej med betygsmålen och den starka 
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fokusering som nu ligger på grammatik i läromedlen gagnar nog inte alltid elevernas 

kommunikativa färdigheter. Det är främst den muntliga och skriftliga färdigheten samt hörförståelse 

som bidrar till förmågan att kommunicera. Man kan kanske inte helt skylla på läromedelsföretagen 

att läromedlen innehåller mycket grammatik då läromedelsföretagen ofta tillfrågar aktiva lärare vad 

de vill ha med i framtida undervisningsmaterial. Kan det måhända vara så att grammatik ses som det 

traditionella att undervisa i, något konkret att lära ut, eller tror lärare att elevernas kommunikativa 

förmåga nödvändigtvis blir bättre om de får regelbunden grammatikträning?  

  

Allt som allt kan det konstateras att ingen av böckerna når upp till alla mål vilket nog kan bero på att 

vissa av målen är stora och svåra att applicera i ett läromedel. Detta kräver att lärare måste själva 

tolka målen och lägga upp sin undervisning med hjälp av läromedel samt annat material. Det kräver 

stor kunskap och självsäkerhet då lärarna måste kunna konkretisera målen både för sig själv och för 

sina elever och på ett säkert sätt välja ut läromedel och material som den läraren tycker uppnår sina 

uppsatta mål bäst. Det går inte att enbart förlita sig på marknadens läromedel. I och med att lärarna 

själva får stå för tolkningen så ser engelskundervisning olika ut beroende på skolor även om de 

använder samma läromedel vilket har medfört att de målrelaterade betygen har fått kritik för att inte 

vara rättvisa. Eleverna kan inte förvänta sig att bara de gör det som står i boken så har de uppnått 

alla mål. Då är det viktigt att eleverna får tillgång till den lokala arbetsplanen så att det vet vad som 

förväntas av dem och att lärare inte enbart följer egna mallar som eleverna inte får tillgång till för då 

kommer betygssättningen inte att bli rättvis. Eleverna bör veta vad det är som fattas utifrån boken 

och vad som även ska ske vid sidan av läroboken. Om man som lärare inte har tolkat målen utan 

enbart låter läromedlet styra undervisningen kommer eleverna att gå ut kursen utan att ha uppnått 

alla mål. Dagens betygssystem och läromedel kräver att lärare tolkar målen ordentligt, letar 

extramaterial samt ger eleverna en klar bild av vad kursen ska resultera i.    

 

Den andra frågan som ställs i det här arbetet är om läromedel för yrkesförberedande- samt 

studieförberedande program innehåller skillnader med avseende på hur de behandlar betygsmålen. 

Den största skillnaden är kursböckernas texter och dess innehåll och längd. För de 

yrkesförberedande programmen innehåller böckerna fler bilder, texterna är av mer skönlitterärt slag, 

påhittade texter, texterna är överlag lite kortare, fler ”korttexter” - dikter, sånger med mera. Att 

texterna är av mer skönlitterärt slag kan verka anmärkningsvärt då yrkesförberedande program 

kanske främst ska fokusera på facktexter inom vald inriktning då ämnena ska färgas av den valda 

inriktningen. Detta blir även mer synligt då inga övningar uppmanar eleverna till att läsa texter eller 

göra uppgifter utifrån den valda studieinriktningen. Endast ”Toolbox” har kompletterande texthäften 



 31 

för vissa program. Inom de studieförberedande programmen kan man knyta vissa texter till 

samhällsprogrammet med samhällsfrågor, uppfinningar med mera, medan om man som lärare jobbar 

med de yrkesförberedande kursböckerna måste komplettera texter och övningar för varje program 

man undervisar inom. De yrkesförberedande böckerna består av mycket bilder och textmässigt 

luftigare sidor.  

 

De studieförberedande programmens läroböcker innehåller fler autentiska texter och de innehåller 

fler övningsuppgifter av alla slag till kapitlen. Samtidigt är de skönlitterära utdragen längre än för de 

yrkesförberedande programmen. Texterna och övningarna är mer kompakta med mer text. Jag 

uppfattar även att de yrkesförberedande böckernas texter är mer av ”underhållande” art, de ska roa 

eleverna medan de studieförberedande böckernas texter handlar mer om fakta och att eleverna ska 

lära sig något av texten. Detta kan ses på de teman som finns representerade i böckerna De 

yrkesförberedande böckerna har teman såsom sport, musik, film medan de studieförberedande 

texternas teman fokuserar mer på faktatexter om länder (det var dessutom dessa texter som 

kulturtraditioner och levnadssätt framkom tydligast) och skönlitteratur av kanon - art med mera. De 

studieförberedande böckerna är mer ”undervisande”.  De består även av mer presentationsuppgifter 

där elever själv ska ta reda på fakta och presentera muntligt och skriftligt än vad de 

yrkesförberedande eleverna ska göra.  

 

En intressant jämförelse mellan böckerna är att författarna ibland verkar vara ganska eniga om vad 

som ska ingå. Till exempel är temat mat med i två böcker och då är en intervju med Jamie Oliver 

(the naked chef) med i både boken för yrkesförberedande samt studieförberedande program vilka är 

utgivna på olika förlag. Samma sak händer på temat sport. Inom båda programinriktningarna finns 

det texter om engelsk fotboll, men utgivna på olika förlag. På så sätt framkommer det ganska väl 

vad läromedelsförfattarna anser som bra innehåll i böckerna.   

 

Överlag upplevs de yrkesförberedande böckerna mer lättlästa än de studieförberedande, vilket i sig 

inte är förvånande då man kan tänka att de elever som studerar på yrkesförberedande program gör 

det på grund av att många vill komma bort från att läsa teoretiska ämnen. Samtidigt så är det många 

av de yrkesförberedande programmen som har höga intagningspoäng och som kräver bra betyg från 

grundskolan vilket leder till att det inte enbart är studiemässigt ”svaga” eller studietrötta elever som 

söker till yrkesförberedande program. Många elever kan ha höga studieambitioner och de har valt att 

studera på ett yrkesförberedande program på grund av ett genuint intresse av inriktningen. I och med 

Lpf 94 vet eleverna att de ska ha tillgång till alla kärnämnen som möjliggör fortsatta studier. Med 
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den grunden kan det tyckas fel att skilja så markant på böckernas innehåll och svårighetsgrad då de 

yrkesförberedande böckerna trots allt inte vänder sig till någon vald studieinriktning utan detta är 

helt och hållet upp till läraren om eleverna ska uppnå det målet. Så med dessa tankar i bakhuvudet 

kan man inte låta läromedlen styra undervisningen då det skulle resultera i att våra elever skulle gå 

ut gymnasieskolan utan att ha uppnått de satta målen för EN 1201. De analyserade läromedlen är en 

bra grund att ha i sin undervisning, men för att få en komplett kurs som uppnår alla mål krävs det 

många gånger extramaterial och övningar samt ett samarbete mellan lärare och elever så att 

elevernas studieinriktning och intresseområden också får en plats i undervisningen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Läromedel 1 - ”Toolbox” 
  
Kursmål:   Tolkning              Läromedel                     Kommentar 

Eleven skall 
förstå tydligt tal, från olika 
regioner, om ämnen som inte 
är helt obekanta 

Genom hörförståelse ta 
del av och visa att den 
förstår olika engelska 
dialekter (skotska, indisk, 
amerikansk, jamaicansk, 
australiensisk, nya 
zeeländsk engelska med 
mera.) Dessa 
hörförståelser ska handla 
om saker som eleven kan 
något om. 

Man kan lyssna på 
alla kapitel, samt att 
det finns hörövningar 
till 20 
 av 45 kapitel. 

Hörövningar består av: 
sånger - lucktexter, 4st  
true or false – 5 st,  
svara på frågor 7st 
Skriftlig övning – 3 st 
Diskutera hörövning: 3 st.
Texterna läses 
huvudsakligen in på 
någon form av brittisk 
eller amerikansk 
engelska. 

vilja, våga och kunna utan 
förberedelse delta i samtal 
om bekanta ämnen och 
utbyta information, 
personliga åsikter och 
erfarenheter 

 

Att direkt kunna föra ett 
samtal utan förberedelse, 
men kanske med givet 
ämne. Eleven ska visa att 
den vågar göra detta och 
att den vill prata om 
personliga erfarenheter. 
Kunna försvara sina 
åsikter 

32 av 45 kapitel hade 
någon form av 
talövning (+ 3 till 
hörövningar).  
Vissa av övningarna 
hade a, b, c uppgifter 

Dialoger där boken gav 
ungefärliga frågor och 
svar: 12 st 
Frågor att besvara från 
boken 16 st 
”Finn fem fel-bilder”: 3 
st 
Diskutera text: 1 st. 
Diskutera ämne utan 
förberedelse: 1 st 
Diskutera fråga, men 
skriv ner svar först: 3 st. 
Prata om svensk 
tradition, skriv ner svar 
först: 1 st 
Återberätta text: 1 st 

kunna efter förberedelse 
muntligt informera om eller 
beskriva ett ämnes- eller 
intresseområde och visa prov 
på anpassning av språket 
efter situationens krav 

Eleven får en specifik 
situation där den ska 
kunna prata om ett ämne 
den är intresserad av. Får 
förbereda sig innan 

Inget kapitel/övning 
tog upp att eleven ska 
välja ett 
ämnes/intresseområde 
för att 
informera/beskriva 

 

kunna läsa och tillgodogöra 
sig texter med varierat 
sakinnehåll, särskilt sådana 
texter som anknyter till 
studieinriktningen eller egna 
intresseområden 

Läsa skönlitteratur, 
facklitteratur med mera. 
som i huvudsak rör vald 
inriktning eller egna 
intressen. Sedan kunna 
ge en redogörelse för hur 
man har tillgodogjort sig 
texten.  

Boken bestod av 45 
texter med frågor 
med varierande och 
stigande svårighets- 
grad. Ingen av 
texterna kunde direkt 
anknytas till specifik 
studieinriktning.  

Boken tar ej upp att 
elev ska söka efter 
skönlitterära texter eller 
facktexter som rör den 
valda studieinriktningen 
eller eget 
intresseområde. 
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kunna läsa och förstå 
lättillgänglig skönlitteratur 
och genom litteraturen 
förvärva kunskaper om 
kulturtraditioner i 
engelskspråkiga länder 

Hitta och läsa 
skönlitteratur som 
speglar olika länders 
kulturtraditioner. Visa att 
man har förstått denna 
och kunna uppvisa vilka 
kunskaper man har om 
olika kulturtraditioner. 

Boken innehåller 
mestadels 
skönlitterära texter, 
men ingen utav dem 
förmedlar något om 
kulturtraditioner i ett 
specifikt land. 
Historierna har 
utgångspunkt från 
olika länder, men 
kulturer/traditioner 
tas ej upp  

Boken ger ej förslag på 
skönlitterära böcker 
som speglar 
engelskspråkiga länders 
kulturtraditioner. 
I en valfri övning tar 
boken upp att man kan 
läsa en skönlitterär bok 
 
 

ha kunskap om 
samhällsförhållanden, 
kulturtraditioner och 
levnadssätt i engelskspråkiga 
områden och kunna använda 
dessa kunskaper för att 
jämföra kulturer 

 

Eleven ska få kunskap 
om 
samhällsförhållanden, 
och levnadssätt inom 
t.ex.  Det Brittiska 
samväldet, Irland, 
Amerika, Malta, Indien, 
Nya Zeeland, Australien. 
Eleven ska sedan kunna 
reflektera och jämföra 
sin egen kultur och andra 
länders kultur, samhällen 
och levnadssätt. 

Bokens texter 
härstammar från olika 
länder, men de 
innehåller inte 
konkret fakta om 
samhällsförhållanden, 
levnadssätt eller 
traditioner. 
Boken har ingen 
övning där man ska 
jämföra kulturer.  
.m 

Ett kapitel handlar om 
brittiska/amerikanska 
helgdagar, ej 
efterföljande 
jämförande uppgift, 
bara fakta.   
En uppgift är att skriva 
en text hur man 
förklarar en svensk 
tradition/ Vid ett antal 
extrauppgifter finns det 
uppgifter där man 
skulle ta reda på fakta 
om vissa länder, men då 
handlade det om 
faktauppgifter  

kunna formulera sig i skrift 
för att informera, instruera, 
argumentera och uttrycka 
känslor och värderingar samt 
ha förmåga att bearbeta och 
förbättra den egna skriftliga 
produktionen 

 

 

Att skriva olika typer av 
text, både formella och 
informella t.ex. brev, 
artiklar, rapporter, 
beskrivningar  på ett 
begripligt sätt för att 
informera annan läsare. 
Kunna skriva 
instruktioner för annan 
läsare, kunna skriva ned 
sina känslor och 
värderingar och kunna 
argumentera för dessa. 
Eleven ska även kunna 
bearbeta dessa texter 

Till varje kapitel 
fanns det någon form 
av skrivövning. Och 
dessa hade alla någon 
form av anknytning 
till kapitlet Få 
uppgifter handlade 
om att eleven utifrån 
sig själv skulle 
argumentera och 
uttrycka 
känslor/värderingar.  

Övningar: 
skriva en kort berättelse 
utifrån kapitlets text t 
Skriva korta 
nyhetsartiklar utifrån 
kapitlet 
Skriva 
informella/formella 
brev utifrån en karaktär 
i textens perspektiv 
Skriva personporträtt 
Skriva dialoger 
Ingen uppgift handlade 
om att instruera någon 
om något eller skriva 
någon form av rapport 

kunna medvetet använda och 
utvärdera inlärningssätt som 
befrämjar inlärningen 

Eleven ska själv 
utvärdera och analysera 
hur den bäst lär sig och 
ska kunna visa upp det 

Vid tre tillfällen tar 
boken upp frågor som 
handlar om inlärning.  

svara på frågor om vad 
man vill förbättra, hur 
man bäst lär sig 
engelska, vad den är bra 
på, vad har den lärt sig 
under kursen 
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kunna självständigt hämta 
information från olika källor 
samt bearbeta och 
strukturera den information 
som tagits fram 

Utan lärares anvisning 
inhämta information från 
böcker, TV, Internet, 
tidningar, intervjuer med 
mera. om valt ämne och 
sedan jobba med detta 

Boken har till många 
kapitel ett antal 
extrauppgifter. Till 
dessa finns det frågor 
man ska besvara med 
hänvisning till 
Internet, bibliotek  

Inga av de ”ordinarie” 
uppgifterna behandlar 
detta mål. 
Givna Webbsidor och 
sökord står i boken. 

 
 
 
Läromedel 2 - Action 
Kursmål:  Tolkning          Läromedel                      Kommentar 

Eleven skall 
förstå tydligt tal, från 
olika regioner, om 
ämnen som inte är 
helt obekanta 

Genom hörförståelse 
ta del av och visa att 
den förstår olika 
engelska dialekter 
(skotska, indisk, 
amerikansk, 
jamaikansk, 
australiensisk, nya 
zeeländsk engelska 
med mera.) Dessa 
hörförståelser ska 
handla om saker som 
eleven kan något 
om, t.ex. intervjuer, 
nyhetssändningar 

På cd-romen finns 20 av 
bokens texter inlästa, samt 
10 hörövningar med 
frågor.  

.Alla hörövningar, förutom två 
som hade australiensisk talare, 
lästes på klar och tydlig 
brittiska/amerikanska. Vid två 
av texterna användes lite 
brittisk slang. 
Svara på frågor till hörd text: 6 
st övningar 
Diskussion utifrån det man har 
hört: 7 st 
Matcha början/lut på mening 
utifrån text: 1 s 
Vem sa vad i texten: 1  
Återberätta text: 1 st 
Lucktexter: 2 st 
Skrivövning: 1 st. 

Vilja, våga och kunna 
utan förberedelse 
delta i samtal om 
bekanta ämnen och 
utbyta information, 
personliga åsikter och 
erfarenheter 

Att direkt kunna föra 
ett samtal utan 
förberedelse, men 
kanske med givet 
ämne. Eleven ska 
visa att den vågar 
göra detta och att 
den vill prata om 
personliga 
erfarenheter. Kunna 
försvara åsikter 

Boken har 32 ”rena” 
diskussionsövningar där 
eleven ska kunna 
diskutera utan 
förberedelse utifrån egna 
erfarenheter/tankar/åsikter. 
Sedan finns det fler 
övningar som går ut på att 
samtala, föra dialog med 
mera 

Diskussionsfrågorna är 
”öppna” och utgår från 
kapitlets innehåll, men baseras 
på elevens åsikter. De ska ta 
ställning till textens innehåll, 
argumentera, hur de skulle 
göra med mera  

Kunna efter 
förberedelse muntligt 
informera om eller 
beskriva ett ämnes- 
eller intresseområde 
och visa prov på 
anpassning av språket 
efter situationens 
krav 

Eleven får en 
specifik situation där 
den ska kunna prata 
om ett ämne den är 
intresserad av. Får 
förbereda sig innan 

Till varje kapitel finns det 
en övning som heter 
”Project” där eleven får 
välja ett ämne som rör 
kapitlet, samla 
information och sedan 
presentera för 
klassen/mindre grupp. 

Sammanlagt finns det 9 
”Projects” där eleven får 
möjlighet att fördjupa sig i ett 
ämne, dock inte helt valfritt.  
 

Kunna läsa och 
tillgodogöra sig 

Läsa skönlitteratur, 
facklitteratur med 

Bokens texter har varierat 
innehåll, med både 

Boken ger inte någon övning 
som utgår från det egna 
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texter med varierat 
sakinnehåll, särskilt 
sådana texter som 
anknyter till 
studieinriktningen 
eller egna 
intresseområden 

mera som i huvudsak 
rör vald inriktning 
eller egna intressen. 
Sedan kunna ge en 
redogörelse för hur 
man har tillgodogjort 
sig texten.  

skönlitterär och 
facklitterär anknytning. 
Dock inte något specifikt 
till vald 
programinriktning.  

programmet. 

Kunna läsa och förstå 
lättillgänglig 
skönlitteratur och 
genom litteraturen 
förvärva kunskaper 
om kulturtraditioner i 
engelskspråkiga 
länder 

Hitta och läsa 
skönlitteratur som 
speglar olika länders 
kulturtraditioner. 
Visa att man har 
förstått denna och 
kunna uppvisa vilka 
kunskaper man har 
om olika 
kulturtraditioner. 

 I varje kapitel ges det 
förslag på böcker som kan 
läsas som har anknytning 
till det kapitlet har handlat 
om.  
Elev ska även kunna 
skriva 
bokrecensioner/presentera 
bok. 

De böcker som är föreslagna i 
boken är inte baserade på 
kulturtradition, utan på 
kapitlens innehåll. 
Ingen övning handlar om att 
eleven ska redovisa 
kulturtradition  utifrån böcker. 

Ha kunskap om 
samhällsförhållanden, 
kulturtraditioner och 
levnadssätt i 
engelskspråkiga 
områden och kunna 
använda dessa 
kunskaper för att 
jämföra kulturer 

 

Eleven ska få 
kunskap om 
samhälls- 
förhållanden, och 
levnadssätt inom t.ex  
Det Brittiska 
samväldet, Irland, 
Amerika, Malta, 
Indien, Nya Zeeland, 
Australien. Eleven 
ska sedan kunna 
reflektera och 
jämföra sin egen 
kultur och andra 
länders kultur, 
samhälle/levnadssätt. 

Boken har texter om 
tonårsgraviditeter i U.K 
/U.S., text om aboriginer, 
fakta om Sydafrika, ”body 
art” kulturer i olika länder. 
Andra texter har 
utgångspunkt i 
engelsktalande länder, 
men visar inget på 
kulturtraditioner 

 Ingen uppgift handlar om att 
jämföra traditioner/levnadssätt 
med mera. Finns inte direkt 
någon uppföljning på texterna. 

Kunna formulera sig i 
skrift för att 
informera, instruera, 
argumentera och 
uttrycka känslor och 
värderingar samt ha 
förmåga att bearbeta 
och förbättra den 
egna skriftliga 
produktionen 

 

 

Att skriva olika typer 
av text, både 
formella och 
informella t.ex. brev, 
artiklar, rapporter, 
beskrivningar  på ett 
begripligt sätt för att 
informera annan 
läsare. Kunna skriva 
instruktioner för 
annan läsare, kunna 
skriva ned sina 
känslor och 
värderingar och 
kunna argumentera 
för dessa. Eleven ska 
även kunna bearbeta 

Boken innehåller 22 
”rena” skrivövningar 
(förutom de 9 ”project-
övningarna) 

Skrivuppgifter: 
Skriva informellt brev: 2  
Skriva formellt brev: 1 
Uppsats: 1 (förutom Projects) 
Fortsätt historien: 3  
Present.av land/person: 2  
Skriva en historia utifrån sig 
själv: 3  
Skrivna en instruk.1  
dikt: 1  
Recension: 1 
Blandade uppgifter: 8  
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dessa texter 

Kunna medvetet 
använda och 
utvärdera 
inlärningssätt som 
befrämjar inlärningen 

Eleven ska själv 
utvärdera och 
analysera hur den 
bäst lär sig och ska 
kunna visa upp det 

Efter varje del ska eleven 
reflektera och utvärdera 
sin inlärning 

Sammanlagt är det 9 uppgifter 
kring detta. 

Kunna självständigt 
hämta information 
från olika källor samt 
bearbeta och 
strukturera den 
information som 
tagits fram 

Utan lärares 
anvisning inhämta 
information från 
böcker, TV, Internet, 
tidningar, intervjuer 
med mera om valt 
ämne och sedan 
jobba med detta 

Boken innehöll flera 
övningar där eleven 
självständigt skulle ta reda 
på information för att 
sedan kunna presentera. 
Inga webbsidor eller andra 
källor angavs av boken.   

 

 
 
Läromedel 3 – Master plan 
 
Kursmål:   Tolkning         Läromedel                     Kommentar 

Eleven skall 
förstå tydligt tal, från olika 
regioner, om ämnen som 
inte är helt obekanta 

Genom hörförståelse ta 
del av och visa att den 
förstår olika engelska 
dialekter (skotska, 
indisk, amerikansk, 
jamaikansk, 
australiensisk, nya 
zeeländsk eng. med 
mera.) Dessa 
hörförståelser ska 
handla om saker som 
eleven kan något om, 
t.ex. intervjuer, 
nyhetssändningar 

Boken innehåller 12 
hörövningar av 
varierande slag, samt 
några av bokens texter. 

Hörövningarna samt 
några av bokens texter 
finns på skivorna 
Övningarna och 
texterna är inlästa på 
amerikanska, britt, 
skotska, australiensisk 
eng. med varierande 
dialekter 
Till varje hörövning 
finns det frågor till 
texten 

Vilja, våga och kunna utan 
förberedelse delta i samtal 
om bekanta ämnen och 
utbyta information, 
personliga åsikter och 
erfarenheter 

 

Att direkt kunna föra ett 
samtal utan 
förberedelse, men 
kanske med givet ämne. 
Eleven ska visa att den 
vågar göra detta och att 
den vill prata om 
personliga erfarenheter. 
Kunna försvara sina 
åsikter 

Det finns 29 ”rena” 
diskussionsövningar (av 
21 läskapitel + 5 
hörtexter) 
där eleven ska 
samtala/diskutera/ 
argumentera utan 
förberedelse om ämnen 
som är förknippade till 
boken, samt 
kompletterande övningar 
i lärarhandledning. 
. 

Vid de flesta av 
diskussionerna ska 
eleven framföra sina 
egna 
åsikter/erfarenheter, 
s.k. öppna frågor, men 
det fanns några 
”stängda” frågor där 
eleven inte skulle 
använda sig av sina 
egna 
åsikter/erfarenheter. 
Andra sorts talövningar 
var dialoger, rollspel  

Kunna efter förberedelse 
muntligt informera om 

Eleven får en specifik 
situation där den ska 

5 övningar + 3 lärarhandl. 
innebar att eleven skulle 

Beskriva en film 
Skriva om något 
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eller beskriva ett ämnes- 
eller intresseområde och 
visa prov på anpassning av 
språket efter situationens 
krav 

 

kunna prata om ett 
ämne den är intresserad 
av. Får förbereda sig 
innan 

presentera något efter 
förberedelse. 
Ämnesområdena var 
förbestämda. 
 

typiskt svenskt. 
Läs en bok och 
presentera en av 
följande: summera, 
karaktärsbeskrivning, 
skriv om slutet, gör 
filmmanuskript med 
mera. 
Ge en presentation av 
en era/artist. 
Presentera idrott/atlet 
guidebook 
Intervju 
argumenterande 

Kunna läsa och 
tillgodogöra sig texter med 
varierat sakinnehåll, 
särskilt sådana texter som 
anknyter till 
studieinriktningen eller 
egna intresseområden 

Läsa skönlitteratur, 
facklitteratur med mera. 
som i huvudsak rör vald 
inriktning eller egna 
intressen. Sedan kunna 
ge en redogörelse för 
hur man har 
tillgodogjort sig texten.  

Alla texter (sammanlagt i 
boken 21st)hade 
uppföljningsfrågor för att 
se om eleven förstod 
innehållet.  
Texterna hade ett varierat 
innehåll som var av både 
skönlitterär och 
facklitterär art. 
Ingen av texterna kan 
knytas till en specifik 
studieinriktning   

Ingen övning i boken 
handlade om att läsa 
texter utifrån 
studieinriktning eller 
att välja text utifrån 
eget intresse. 

Kunna läsa och förstå 
lättillgänglig skönlitteratur 
och genom litteraturen 
förvärva kunskaper om 
kulturtraditioner i 
engelskspråkiga länder 

Hitta och läsa 
skönlitteratur som 
speglar olika länders 
kulturtraditioner. Visa 
att man har förstått 
denna och kunna 
uppvisa vilka kunskaper 
man har om olika 
kulturtraditioner. 

 Efter varje del fanns det 
böcker föreslagna som 
hade anknytning till de 
kapitel som hörde till 
(kärleksböcker, science 
fiction, musikböcker med 
mera.) 

Ingen bok 
rekommenderades 
utifrån 
kulturtraditioner. 
 

Ha kunskap om 
samhällsförhållanden, 
kulturtraditioner och 
levnadssätt i 
engelskspråkiga områden 
och kunna använda dessa 
kunskaper för att jämföra 
kulturer 

 

Eleven ska få kunskap 
om 
samhällsförhållanden, 
och levnadssätt inom 
t.ex. Det Brittiska 
samväldet, Irland, 
Amerika, Malta, Indien, 
Nya Zeeland, 
Australien. Eleven ska 
sedan kunna reflektera 
och jämföra sin egen 
kultur och andra länders 
kultur, samhällen och 
levnadssätt. 

Inget kapitel handlade 
specifikt om levnadssätt, 
kulturtradition, 
samhällsförhållande. Ett 
kapitel handlade om 
arrangerade äktenskap 
som sedan skulle 
diskuteras.  
Ett kapitel handlade om 
Sverige/svenskarna och 
systembolaget 

 Ingen uppgift gick ut 
på att jämföra kulturer, 
levnadssätt eller 
samhällsförhållande.  
2 rekommenderade 
filmer kan ses ur ett 
kulturperspektiv som 
sedan ska jämföras 
med vårt  



 40 

Kunna formulera sig i 
skrift för att informera, 
instruera, argumentera och 
uttrycka känslor och 
värderingar samt ha 
förmåga att bearbeta och 
förbättra den egna 
skriftliga produktionen 

 

 

Att skriva olika typer av 
text, både formella och 
informella t.ex. brev, 
artiklar, rapporter, 
beskrivningar på ett 
begripligt sätt för att 
informera annan läsare. 
Kunna skriva 
instruktioner för annan 
läsare, kunna skriva ned 
sina känslor och 
värderingar och kunna 
argumentera för dessa. 
Eleven ska även kunna 
bearbeta dessa texter 

Boken innehöll 15 
skrivuppgifter. 
Några var av 
beskrivande/informerande 
karaktär. 
2 uppgift går ut på att 
eleven ska uttrycka sina 
känslor/värderingar 

Summera kapitel 
skriva dagbok: 2 st 
Beskriva ett resmål 
Informera om ett 
typiskt svenskt 
fenomen 
Skriva artikel 2 st 
Modernisera en 
saga 
vandringssägen 
berättelse 
artist/era 
skriv filmfodral 
synopsis till en 
musikvideo 
Hitta på en ny sport 
och förklara den 
insändare 
argumenterande 
text 

Kunna medvetet använda 
och utvärdera 
inlärningssätt som 
befrämjar inlärningen 

Eleven ska själv 
utvärdera och analysera 
hur den bäst lär sig och 
ska kunna visa upp det 

Ingen uppgift i boken tar 
upp att eleven ska 
utvärdera sitt lärande 

 

Kunna självständigt hämta 
information från olika 
källor samt bearbeta och 
strukturera den 
information som tagits 
fram 

Utan lärares anvisning 
inhämta information 
från böcker, TV, 
Internet, tidningar, 
intervjuer med mera. 
om valt ämne och sedan 
jobba med detta 

Vid de uppgifter där 
eleven skulle presentera 
en 
idrott/musikgenre/artist 
med mera skulle eleven 
själv hitta information 
och strukturera upp den. 

Till vissa övningar 
blev man hänvisade till 
bokens förlags 
hemsida, som i sin tur 
hade länkar till de 
ämnen övningarna 
handlade om. 

 
 
Läromedel 4 – Solid Ground 
Kursmål:   Tolkning            Läromedel                      Kommentar 

Eleven skall 
förstå tydligt tal, från olika 
regioner, om ämnen som 
inte är helt obekanta 

Genom hörförståelse ta 
del av och visa att den 
förstår olika engelska 
dialekter (skotska, 
indisk, amerikansk, 
jamaikansk, 
australiensisk, nya 
zeeländsk eng med 
mera.) Dessa 
hörförståelser ska 
handla om saker som 
eleven kan något om,  

Elev-cd:n består av 10 
texter, samt att det finns 
det 14 hörövningar i 
boken, utöver de inlästa 
texterna 

Texterna och 
hörövningarna läses på 
brittiska, amerikanska, 
irländska, 
sydafrikanska med 
varierande dialekter. 

Vilja, våga och kunna utan 
förberedelse delta i samtal 
om bekanta ämnen och 

Att direkt kunna föra 
ett samtal utan 
förberedelse, men 

Till varje kapitel är det 
någon form av 
tal/diskussionsövning där 

Förutom 
diskussionsfrågor fanns 
det även 



 41 

utbyta information, 
personliga åsikter och 
erfarenheter 

 

kanske med givet 
ämne. Eleven ska visa 
att den vågar göra detta 
och att den vill prata 
om personliga 
erfarenheter. Kunna 
försvara sina åsikter 

eleven ska uttrycka sina 
åsikter om t.ex. ämnet i 
kapitlet utan 
förberedelse. Eleven ska 
ha personliga åsikter, 
kunna delta i samtal med 
mera. 

• Dialoger 
• Intervjuer 
• Svara muntligt på 
frågor till kapitlet  
• Återberätta historien 

Kunna efter förberedelse 
muntligt informera om eller 
beskriva ett ämnes- eller 
intresseområde och visa 
prov på anpassning av 
språket efter situationens 
krav 

Eleven får en specifik 
situation där den ska 
kunna prata om ett 
ämne den är intresserad 
av. Får förbereda sig 
innan 

Det finns 9 större 
uppgifter där eleven ska 
hitta information och 
presentera för klassen 
Alla uppgifter utgår från 
ett givet ämne, eleven får 
inte välja fritt.  

Det finns även ett 
flertal mindre uppgifter 
som ska förberedas, 
som ska presenteras för 
vän, t.ex. vilka 5 
favoritleksaker har du? 

Kunna läsa och 
tillgodogöra sig texter med 
varierat sakinnehåll, 
särskilt sådana texter som 
anknyter till 
studieinriktningen eller 
egna intresseområden 

Läsa skönlitteratur, 
facklitteratur med 
mera. som i huvudsak 
rör vald inriktning eller 
egna intressen. Sedan 
kunna ge en 
redogörelse för hur 
man har tillgodogjort 
sig texten.  

Bokens 21 texter har 
varierat sakinnehåll och 
alla kapitel innehåller 
frågor till texten. 
 Ingen text anknyter dock 
till den valda 
inriktningen/programmet.  

Ingen övning i boken 
handlade om att läsa 
texter utifrån 
studieinriktning eller 
att välja text utifrån 
eget intresse. 

Kunna läsa och förstå 
lättillgänglig skönlitteratur 
och genom litteraturen 
förvärva kunskaper om 
kulturtraditioner i 
engelskspråkiga länder 

Hitta och läsa 
skönlitteratur som 
speglar olika länders 
kulturtraditioner. Visa 
att man har förstått 
denna och kunna 
uppvisa vilka 
kunskaper man har om 
olika kulturtraditioner. 

Ingen av bokens texter 
handlade specifikt om 
kulturtraditioner, inte 
heller gavs exempel på 
böcker innehållande 
specifika 
kulturtraditioner 

Boken gav exempel på 
fem böcker, varav 
texten i boken var 
utdrag ur dessa eller 
hade anknytning till 
kapitlets innehåll. 

Ha kunskap om 
samhällsförhållanden, 
kulturtraditioner och 
levnadssätt i 
engelskspråkiga områden 
och kunna använda dessa 
kunskaper för att jämföra 
kulturer 

 

Eleven ska få kunskap 
om samhälls- 
förhållanden, och 
levnadssätt inom t.ex. 
Det Brittiska 
samväldet, Irland, 
Amerika, Malta, 
Indien, Nya Zeeland, 
Australien. Eleven ska 
sedan kunna reflektera 
och jämföra sin egen 
kultur och andra 
länders kultur, 
samhällen och 
levnadssätt. 

Ingen av bokens texter 
handlade om specifika 
länders 
samhällsförhållanden, 
kulturtraditioner eller 
levnadssätt, däremot med 
utgångspunkt i ett 
amerikanskt gäng. 

 Till ett av kapitlen 
kunde man ta reda på 
om läget i Sydafrika nu 
eller om språket 
afrikaans, annars 
handlade ingen uppgift 
om kulturer, 
levnadssätt eller 
samhällsförhållanden.  
En uppgift går ut på att 
diskutera gängkulturer i 
Sverige. 

Kunna formulera sig i 
skrift för att informera, 

Skriva olika typer av 
text, både formella och 

Varje kapitel innehöll 
någon form av 

Brev: 9 st 
Skriva nytt slut: 1 st 
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instruera, argumentera och 
uttrycka känslor och 
värderingar samt ha 
förmåga att bearbeta och 
förbättra den egna skriftliga 
produktionen 

 

 

informella t.ex. brev, 
artiklar, rapporter, 
beskrivningar på ett 
begripligt sätt för att 
informera annan läsare. 
Skriva instruktioner för 
annan läsare, kunna 
skriva ned sina känslor 
och värderingar och 
kunna argumentera för 
dessa. Eleven ska även 
kunna bearbeta dessa 
texter 

skrivövning. Mestadels 
ska eleven skriva utifrån 
egna erfarenheter, samt 
att skriva någon form av 
brev (ofta utifrån 
karaktärs perspektiv) 
Ingen skrivövning går ut 
på att instruera något 

Egna erfarenheter: 8 st 
Skriva tal: 1 st 
Recension: 1 st 
Rapport: 1 st 
Berättelse: 1st 
Summera text: 1st. 

Kunna medvetet använda 
och utvärdera inlärningssätt 
som befrämjar inlärningen 

Eleven ska utvärdera 
och analysera hur den 
bäst lär sig och ska 
kunna visa upp det 

Ingen uppgift i boken 
behandlar elevens 
inlärningssätt  

 

Kunna självständigt hämta 
information från olika 
källor samt bearbeta och 
strukturera den information 
som tagits fram 

Utan lärares anvisning 
inhämta information 
från böcker, TV, 
Internet, tidningar, 
intervjuer med mera 
om valt ämne och 
sedan jobba med detta 

Vid 7 övningar ska 
eleven hämta information 
från Internet för att 
genomföra uppgiften  

Inga webbsidor är 
givna utan eleven får 
söka självständigt.  

 
 
Läromedel 5 – Read & Log On 
 
Kursmål:   Tolkning               Läromedel                     Kommentar 

Eleven skall 
förstå tydligt tal, från olika 
regioner, om ämnen som inte 
är helt obekanta 

Genom hörförståelse ta 
del av och visa att den 
förstår olika engelska 
dialekter (skotska, indisk, 
amerikansk, jamaikansk, 
australiensisk, nya 
zeeländsk eng. med 
mera.) Dessa 
hörförståelser ska handla 
om saker som eleven kan 
något om. 

Samtliga texter finns 
inlästa på elevernas 
CD-rom och det finns 
även sex stycken 
hörövningar på 
skivan  
Dessa hörövningar 
var uppföljning till de 
romaner som fanns 
representerade i 
boken. 

Texterna är inlästa på 
amerikanska, 
brittiska, skotska, 
sydafrikanska och 
Botswansk engelska. 
De brittiska och 
amerikanska texterna 
har även olika 
dialekter.  

Vilja, våga och kunna utan 
förberedelse delta i samtal 
om bekanta ämnen och 
utbyta information, 
personliga åsikter och 
erfarenheter 

 

Att direkt kunna föra ett 
samtal utan förberedelse, 
men kanske med givet 
ämne. Eleven ska visa att 
den vågar göra detta och 
att den vill prata om 
personliga erfarenheter. 
Kunna försvara sina 
åsikter 

Till varje kapitel 
finns det någon form 
av diskussion/tal- 
övning som ska 
utföras utan 
förberedelse. Alla 
uppgifter har 
anknytning till kap:s 
text. 

Det fanns även dialog, 
intervju - scener. 
Alla situationer var 
utifrån texten och 
elevens egna 
erfarenheter var inte 
alltid i fokus 
De 6 romaner som 
skulle läsas skulle 
sedan diskuteras 
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Kunna efter förberedelse 
muntligt informera om eller 
beskriva ett ämnes- eller 
intresseområde och visa prov 
på anpassning av språket 
efter situationens krav 

Eleven får en specifik 
situation där den ska 
kunna prata om ett ämne 
den är intresserad av. Får 
förbereda sig innan 

Till varje kapitel 
finns ”Projects” där 
elev ska välja ett 
ämne, förbereda och 
presentera för 
klassen. 

Dessa muntliga 
situationer var 
baserade på kapitlets 
innehåll och eleverna 
får inte välja ämne 
själva. 

Kunna läsa och tillgodogöra 
sig texter med varierat 
sakinnehåll, särskilt sådana 
texter som anknyter till 
studieinriktningen eller egna 
intresseområden 

Läsa skönlitteratur, 
facklitteratur med mera. 
som i huvudsak rör vald 
inriktning eller egna 
intressen. Sedan kunna 
ge en redogörelse för hur 
man har tillgodogjort sig 
texten.  

Alla kapitel utom ett 
innehåller en 
faktatext och ett 
utdrag ur en roman. 
Hela romanen 
rekommenderas även 
att läsa. 

Vissa texter kan 
knytas till 
samhällsprogrammet 
då några texter t.ex. 
handlade om wellfare, 
narkotikasmuggling 
med mera, men 
överlag har texterna 
inte en 
programanknytning. 
Ingen uppgift handlar 
om att eleven ska hitta 
texter utifrån 
inriktning/intresse 

Kunna läsa och förstå 
lättillgänglig skönlitteratur 
och genom litteraturen 
förvärva kunskaper om 
kulturtraditioner i 
engelskspråkiga länder 

Hitta och läsa 
skönlitteratur som 
speglar olika länders 
kulturtraditioner. Visa att 
man har förstått denna 
och kunna uppvisa vilka 
kunskaper man har om 
olika kulturtraditioner. 

Det fanns 6 
rekommenderade 
böcker, alla med 
utgångspunkt i 
specifikt land. 

En av böckerna går att 
knyta till speciella 
kulturtraditioner. 
Övriga hade generella 
ämnen som inte 
knyter an till något 
specifik 
kulturtradition.  
 

Ha kunskap om 
samhällsförhållanden, 
kulturtraditioner och 
levnadssätt i engelskspråkiga 
områden och kunna använda 
dessa kunskaper för att 
jämföra kulturer 

 

Eleven ska få kunskap 
om 
samhällsförhållanden, 
och levnadssätt inom 
t.ex. Det Brittiska 
samväldet, Irland, 
Amerika, Malta, Indien, 
Nya Zeeland, Australien. 
Eleven ska sedan kunna 
reflektera och jämföra 
sin egen kultur och andra 
länders kultur, samhällen 
och levnadssätt. 

Mycket fokus ligger 
på länder i boken: 
Australien, Sydafrika, 
Skottland.  
I varje del fanns 
faktarutor om något 
speciellt i landet / 
Kontinenten. 
 

 Många övningar hade 
utgångspunkt i 
länderna och eleverna 
ska skriva om olika 
saker i landet, t.ex. 
wellfare, skolor med 
mera. 
 Endast en gång ska 
eleven jämföra en viss 
företeelse med hur det 
är i Sverige 

Kunna formulera sig i skrift 
för att informera, instruera, 
argumentera och uttrycka 
känslor och värderingar samt 
ha förmåga att bearbeta och 
förbättra den egna skriftliga 
produktionen 

Att skriva olika typer av 
text, både formella och 
informella t.ex. brev, 
artiklar, rapporter, 
beskrivningar på ett 
begripligt sätt för att 
informera annan läsare. 
Kunna skriva 

Till varje kapitel 
finns det någon 
skrivövning. 
övningarna baseras på 
textens innehåll 
 

De skrivövningar som 
dominerar är att 
eleven ska utifrån 
karaktärs perspektiv 
skriva brev/dagbok. 
Rapportskrivning är 
även viktig. 
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instruktioner för annan 
läsare, kunna skriva ned 
sina känslor och 
värderingar och kunna 
argumentera för dessa. 
Eleven ska även kunna 
bearbeta dessa texter 

Få övningar går ut på 
att elevens egna 
tankar/värderingar ska 
uttryckas. 
Inga instruktioner 
skulle skrivas. 

Kunna medvetet använda 
och utvärdera inlärningssätt 
som befrämjar inlärningen 

Eleven ska själv 
utvärdera och analysera 
hur den bäst lär sig och 
ska kunna visa upp det 

Ingen övning i boken 
handlade om att 
eleven ska utvärdera 
sitt lärande. 
På CD-romen ska 
eleven utvärdera sitt 
uttal 2 ggr.  

 

Kunna självständigt hämta 
information från olika källor 
samt bearbeta och 
strukturera den information 
som tagits fram 

Utan lärares anvisning 
inhämta information från 
böcker, TV, Internet, 
tidningar, intervjuer med 
mera om valt ämne och 
sedan jobba med detta 

Till varje ”Project” 
ska eleven hitta fakta. 

På elev CD-rom finns 
länkar till webbsidor 
till de aktuella 
ämnena  

 
 
 
 
 
 
Läromedel 6 – Streams 1 
 
Kursmål:   Tolkning               Läromedel                       Kommentar 

Eleven skall 
förstå tydligt tal, från olika 
regioner, om ämnen som inte 
är helt obekanta 

Genom hörförståelse ta 
del av och visa att den 
förstår olika engelska 
dialekter (skotska, indisk, 
amerikansk, jamaikansk, 
australiensisk, nya 
zeeländsk eng. med 
mera.) Dessa 
hörförståelser ska handla 
om saker som eleven kan 
något om, t.ex. 
intervjuer, 
nyhetssändningar 

Bokens alla kapitel 
finns inlästa med 
kompletterande 
frågor 
Efter varje del finns 
ett hörförståelsetest  
 

Texterna är inlästa på 
brittiska, amerikanska, 
jamaikanska, 
australiensisk, nya 
zeeländska, indisk eng. 
med mera. 

Vilja, våga och kunna utan 
förberedelse delta i samtal 
om bekanta ämnen och 
utbyta information, 
personliga åsikter och 
erfarenheter 

 

Att direkt kunna föra ett 
samtal utan förberedelse, 
men kanske med givet 
ämne. Eleven ska visa att 
den vågar göra detta och 
att den vill prata om 
personliga erfarenheter. 
Kunna försvara sina 

Till varje kapitel 
finns någon form av 
diskussionsövning 
där eleven ska 
diskutera utifrån 
kapitlet.  
 

 Förutom att diskutera 
frågor om kapitlet består 
många övningar av 
dialoger/ intervjuer.  
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åsikter 

Kunna efter förberedelse 
muntligt informera om eller 
beskriva ett ämnes- eller 
intresseområde och visa prov 
på anpassning av språket 
efter situationens krav 

Eleven får en specifik 
situation där den ska 
kunna prata om ett ämne 
den är intresserad av. Får 
förbereda sig innan 

Till varje kapitel 
finns övningar där 
eleven, efter 
förberedelse ska 
informera eller 
beskriva inför grupp/ 
klass 

Eleven får aldrig själv 
välja område utan alla 
ämnen är givna, t.ex. 
berätta om Bob Marley, 
kängurur, doping, 
tatuering med mera. 

Kunna läsa och tillgodogöra 
sig texter med varierat 
sakinnehåll, särskilt sådana 
texter som anknyter till 
studieinriktningen eller egna 
intresseområden 

Läsa skönlitteratur, 
facklitteratur med mera. 
som i huvudsak rör vald 
inriktning eller egna 
intressen. Sedan kunna 
ge en redogörelse för hur 
man har tillgodogjort sig 
texten.  

Läroboken består av 
både skönlit. Texter 
samt faktatexter. 
Till läromedlet finns 
komplett. Material för 
ekonomi och  
Texterna i läroboken 
kan ej knytas till 
specifikt program, 
vissa texter har dock 
en 
samhällsvetenskaplig 
profil.  

Inga övningar går ut på att 
eleven ska läsa texter som 
berör studieinriktningen 
 

Kunna läsa och förstå 
lättillgänglig skönlitteratur 
och genom litteraturen 
förvärva kunskaper om 
kulturtraditioner i 
engelskspråkiga länder 

Hitta och läsa 
skönlitteratur som 
speglar olika länders 
kulturtraditioner. Visa att 
man har förstått denna 
och kunna uppvisa vilka 
kunskaper man har om 
olika kulturtraditioner. 

Boken innehåller 
skönlitterära texter 
med utgångspunkt i 
olika länder, men tar 
ej upp specifikt kring 
några 
kulturtraditioner.   
 

Läroboken 
rekommenderar inte 
elever till att läsa 
skönlitterära böcker 
utifrån kulturtraditioner. 
Böcker som rekom. Är 
bland annat. ”Harry 
Potter” samt en bok av 
Hemingway. 

Ha kunskap om 
samhällsförhållanden, 
kulturtraditioner och 
levnadssätt i engelskspråkiga 
områden och kunna använda 
dessa kunskaper för att 
jämföra kulturer 

 

Eleven ska få kunskap 
om 
samhällsförhållanden, 
och levnadssätt inom 
t.ex. Det Brittiska 
samväldet, Irland, 
Amerika, Malta, Indien, 
Nya Zeeland, Australien. 
Eleven ska sedan kunna 
reflektera och jämföra 
sin egen kultur och andra 
länders kultur, samhällen 
och levnadssätt. 

2 delar består enbart 
av texter om olika 
länder: fakta, 
geografi, population, 
kulturer, skolor med 
mera.   

 3 uppgifter handlar om att 
elev ska jämföra kulturer, 
men då bara om 
ursprungsbefolkningens 
kulturer. Ingen uppgift 
handlar om någon annan 
form av kulturjämförelse.  

Kunna formulera sig i skrift 
för att informera, instruera, 
argumentera och uttrycka 
känslor och värderingar samt 
ha förmåga att bearbeta och 
förbättra den egna skriftliga 

Att skriva olika typer av 
text, både formella och 
informella t.ex. brev, 
artiklar, rapporter, 
beskrivningar på ett 
begripligt sätt för att 

Läromedlet innehåller 
flera skrivövningar 
där presentation av 
olika 
ämnen/djur/personer 
dominerar. Många 

Postcard:9  
Brev:8  
Artikel: 2  
Diary: 3  
Guide: 3  
Presentation: 15  
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produktionen 

 

 

informera annan läsare. 
Kunna skriva 
instruktioner för annan 
läsare, kunna skriva ned 
sina känslor och 
värderingar och kunna 
argumentera för dessa. 
Eleven ska även kunna 
bearbeta dessa texter 

övningar består även 
av att skriva brev och 
vykort. 
De flesta 
skrivövningar har 
utgångspunkt i 
kapitlets 
handling/karaktärer. 
Endast 6 uppgifter 
har elevens egna 
tankar/åsikter i fokus.  

Berättelse: 3  
Jobbansökan: 1  
Argum./ egna tankar: 6  
Tal: 4  
Dikt: 1  
Rollspel: 1 

Kunna medvetet använda 
och utvärdera inlärningssätt 
som befrämjar inlärningen 

Eleven ska själv 
utvärdera och analysera 
hur den bäst lär sig och 
ska kunna visa upp det 

I första kapitlet finns 
frågor kring eleven 
inlärning. Boken 
följer ej upp detta  

Till vidare tankar kring 
detta hänvisar boken till 
samtal mellan elev och 
lärare.  

Kunna självständigt hämta 
information från olika källor 
samt bearbeta och 
strukturera den information 
som tagits fram 

Utan lärares anvisning 
inhämta information från 
böcker, TV, Internet, 
tidningar, intervjuer med 
mera. om valt ämne och 
sedan jobba med detta 

Till varje kapitel 
finns ”find Out” där 
eleven självständigt 
ska hitta fakta kring 
vissa ämnen 

Inga källor är givna. 
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Bilaga 2 

 

Gymnasieskolans kurs för ENGELSKA A (EN 1201) 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 

• förstå tydligt tal, från olika regioner, om ämnen som inte är helt obekanta 

• vilja, våga och kunna utan förberedelse delta i samtal om bekanta ämnen och utbyta information, 

personliga åsikter och erfarenheter 

• kunna efter förberedelse muntligt informera om eller beskriva ett ämnes- eller intresseområde 

och visa prov på anpassning av språket efter situationens krav 

• kunna läsa och tillgodogöra sig texter med varierat sakinnehåll, särskilt sådana texter som 

anknyter till studieinriktningen eller egna intresseområden 

• kunna läsa och förstå lättillgänglig skönlitteratur och genom litteraturen förvärva kunskaper om 

kulturtraditioner i engelskspråkiga länder 

• kunna formulera sig i skrift för att informera, instruera, argumentera och uttrycka känslor och 

värderingar samt ha förmåga att bearbeta och förbättra den egna skriftliga produktionen 

• ha kunskap om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i engelskspråkiga 

områden och kunna använda dessa kunskaper för att jämföra kulturer 

• kunna medvetet använda och utvärdera inlärningssätt som befrämjar inlärningen 

• kunna självständigt hämta information från olika källor samt bearbeta och strukturera den 

information som tagits fram. (skolverket) 
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