
Referensgruppens arbete 

 

Hur bedömer ni de tre olika delarna i ESP?  
 

A grundskolan 

 

 Kerstin Lööf, Vällingby 

Inga större problem. Naturligtvis kan checklistorna bli föremål för diskussion (Vad menas 

med att....). Men det måste inte vara 100%-igt vetenskapligt exakt, det sätter ändå igång 

tankar och idéer hos de allra flesta elever. 

 

 

 

 Sara Hillefors, Nacka 

Språkpasset är bra och tydligt och användarvänligt för elever. Det är bra att det finns 

bilder och symboler och att instruktionerna är på olika språk. Skalan för självbedömning är 

mycket bra och den har jag använt mycket i min undervisning både med barn och vuxna 

från Europa. Jag tycker att materialet är läsvänligt och användarvänligt. 

 

Biografin är tydlig och användarvänlig för elever. 

Biografins innehåll 

Mina språk- en översikt (s 4) Bra att börja sina språkstudier med detta. Dokumentet kan 

uppdateras t.ex. varje termin och eleven kan fylla på ytterligare kunskaper. Det är ett 

viktigt dokument och främst ett viktigt samtalsämne för att höja språkens status och få 

elever att inse värdet med språk. 

 

Hur jag lär mig språk? (s 8-9) En mycket viktig fråga att diskutera. Tankekartan skulle 

kunna byggas ut ännu mer för att hjälpa eleverna att hitta sina lärstilar. Eventuellt kan 

läraren bygga ut tankekartan och eleverna testar olika strategier för att sedan utvärdera 

vilka som fungerade för att nå målen. 

 

Kulturmöten (s 14-16) Bra för att få in fler diskussioner om kultur och för att öka 

förståelsen för olika kulturer. Tankekartan i kulturmöten skulle kunna byggas ut. 

 

Mina mål (s 19-20) Om eleven har en studieplan för varje termin behövs inte dokumentet 

Mina mål och planeringen. Utvärdering bör ske när ett eller flera mål är uppnådda. 

Checklista med datum är mycket bra för eleven för att bli medveten om sina kunskaper och 

när nya mål uppnås. 

 

 

 

B Gymnasieskolan 

 

 Martina Janke-Nilsson och Marián Gálan, Malmö 



Fördelen med checklistan, som väckte störst intresse, är att både läraren och eleven ser 

var eleven befinner sig i sin språkutveckling och vad den måste träna mer. 

Det är dock fortfarande lite besvärligt att koppla ihop dessa kriterier med våra 

betygskriterier. 

Biografin borde förändras så att varje språk har en egen sida och ESP borde finnas på 

engelska. Även läromedlen borde anpassas till ESP. 

 

 

 

 Elisabet Malvebo, Karlskrona 

Passet är mycket lätt att arbeta med. Hur många företag/kommuner i landet känner till 

det?  

 

Biografin är också överskådlig däremot är checklistorna mycket omfångsrika och eleverna 

kan uppleva ett stressmoment om allt de ska hinna lära sig. De är för plottriga och tråkiga i 

sin utformning.  

 

Dossiern kan utformas på ett smidigare sätt och känns ålderdomlig i pappersform. 

Det känns som om 16+ materialet är ett material för 25+. Jag efterfrågar en digital version 

av checklistor, dossier och biografi. Däremot är det bra att ha ett pass i pappersformat att 

visa fram. 

 

 

 

 André Odeblom, Vännäs 

Passet är svårt att fylla i. Vem skriver vad?  

 

Biografin Checklistorna är underbara. Eleverna tycker dock att de är jobbiga att fylla i, 

men förstår ändå nyttan med det. Det som skulle kunna betonas är att eleverna bara ska 

fylla i för målnivån, d.v.s. B 2 för engelska B. Det minimerar ifyllningen. Biografin behöver 

inte behandla alla språk, eftersom målspråket i mitt fall faktiskt är engelska.  

 

Dossiern Vi har inte arbetat så mycket med den, men jag frågade eleverna vad de ville ha 

med i den. Svaren var: de MVG-arbeten man gjort. 
 


