
Resultatet av referensgruppens arbete 

 

Hur har ESP påverkat undervisningen och bedömningen? 
 

A grundskolan 

 

 Kerstin Lööf, Vällingby 

Min syn på undervisningen har förändrats, jag strävar mer och mer efter att finna en helhet. 

Borta är alla små glosförhör och 13/15 rätt-anteckningar. Eftersom jag hittills inte vågat 

släppa läroboken har varje kapitel i stället för de vanliga proven utmynnat i olika 

redovisningar till exempel  

 spela upp en dialog  

 skriv ett brev 

 läsförståelse- och hörförståelseövningar som finns till läromedlet 

 oförberedda kontroller som följts upp med fler övningar på det som inte gick så bra 

Över huvud taget får man »göra om« mycket mer. Fast en del skulle behöva ännu mer tid 

till repetition. 

 

Bedömningen är mer tydlig när det gäller vad som bedöms. Som i denna rumsbeskrivning 

som rättades genom att jag ringade in prepositioner, färger och möbler. Stavfel och sådant 

får vara eftersom jag vill att de ska våga »ösa på« fast de är osäkra. (Louise har skrivit rent 

sin text för att få bort mina inringningar men utan att rätta.) Jag separerar också mina 

anteckningar i de fem kompetenser som checklistorna tar upp för att lättare kunna se var 

man behöver sätta in stötar. 

 
 

Bild 6 och 7, bifogade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi är på väg mot att jag inte är den som sätter 

igång lektionerna. Allt oftare kommer de in i 

klassrummet och bara börjar. De tar för sig 

mer, ber om (eller tar) cd för att lyssna, ber om 

fler övningar på något de märker att de har 

svårt för, föreslår sätt att jobba på eller 

redovisa på. 



 

Det känns svårt att »pracka på« tankarna till kolleger. Alla har så mycket att göra, men de 

är allmänt positiva till det de ändå snappar upp. Här behöver jag ligga på mer. Fast å andra 

sidan ser jag inget problem med att vi kör »vårt race« i franskan. Kanske kan eleverna vilja 

använda checklistorna i engelskan, de kan ju jämföra själva vad de kan i de två språken! 

 

 

 

 Sara Hillefors, Nacka 

Om man tidigare arbetat mer traditionellt blir det förhoppningsvis en stor förändring när 

man börjar arbeta med ESP. För oss på Kunskapsskolan som arbetar individualiserat och 

elevplanerat utifrån mål blir det inte några större förändringar i arbetssätt. Men jag tror att 

det finns många fördelar med att arbeta med ESP. Det blir ett tydligare syfte för eleverna 

om varför de läser språk. Eleven blir mer medveten om varför det är viktigt att kunna 

språk. Eleven får förhoppningsvis större insikt i vilka strategier/ lärstilar som fungerar för 

honom/henne för att lära sig språk. Jag tror det är jättebra att skalan för självbedömning är 

lika för alla länder i Europa. Därför kommer detta material vara utgångspunkt för 

språkundervisningen i Sverige i framtiden! 

 

 

 

 Viveca Tideman, Bromma 

Ofta låter jag eleverna själva (en och en eller flera) leta efter nytt och eget arbetsmaterial, 

som stimulerar dem på deras egen kunskapsnivå och som ger dem lust till fortsatt lärande 

på individuell nivå. Det har ökat deras motivation och ansvarstagande och i stort lett till 

ett utökat elevinflytande. Dessutom har intresset för (alla!) språk och (all!) språkinlärning 

ökat, vilket i sin tur gjort eleverna mycket mer »språkmedvetna«.  

 

Utöver detta tycker jag att vi nått ytterligare en nivå av språkmedvetenhet genom att 

eleverna (och även jag, för den delen) har börjat fundera över hur man egentligen bäst lär 

sig nya saker på ett nytt språk? Denna dubbla uppgift, att lära och lära på ett nytt språk, 

står nämligen mina nyanlända elever inför varje dag i sitt skolarbete. 

 

Sakta, men säkert, låter jag mina elever träna sig på att bli medvetna om sin egen 

kunskapsnivå i språket och i de olika språkmomenten, så att de på så vis ska få en 

uppfattning om sin egen kapacitet och förstå vad de själva behöver utveckla. Vad jag hittills 

sett, behöver eleverna mycket tid och medveten träning för att nå självskattning och 

självbedömning i de olika momenten och inte minst för att få ihop en »helhet« i sin 

bedömning. 

 

 

 

 Christina Johansson, Borgholm 



Vissa elever klarar det egna ansvaret bättre än andra men på det stora hela har alla någon 

nytta av det, även om det för enstaka elever dröjer till nian innan det märks tydligt. 

Det som jag ser som den största vinsten är att jag får mer tid till de elever som behöver 

stöttning ofta, detta gäller främst engelska eftersom mina grupper i franska mestadels 

består av elever som har ambitioner och redan är motiverade. Det är också svårare att 

hitta material på rätt nivå med samma bredd innehållsmässigt i franska än på engelska. 

Vinsterna för eleverna är att det går att jobba på olika nivåer, med olika arbetsmaterial och 

på olika sätt i samma klassrum och att de flesta elever ser sina egna behov och också att 

de kan hjälpa varandra framåt. 

Det som kan vara besvärligt ibland är att få föräldrarna, och ibland andra kollegor, att inse 

att bedömningen från min sida sker hela tiden, under arbetets gång, mer eller mindre varje 

lektion. Föräldrarna vill ha förberedda prov för att kontrollera kunskaper, vilket jag inte 

anser behövas med det här arbetssättet. Eleverna kontrollerar sig själva, varandra och 

»bevisar« sin kapacitet för mig på många andra olika sätt istället. 

 

 

 

 Ulla Ångman och Birgitta Palm, Bergvik 

Eleverna kommer att kunna arbeta mer och mer individuellt, med de delar de behöver träna 

mest på. De kommer förhoppningsvis att upptäcka sina starka sidor och bli stärkta av 

detta. Motiveringen ökar och det blir roligare att använda språket. Har de kommit så långt, 

kan man säga att de börjar ta ansvar för sin språkinlärning. 

När arbetet med ESP fungerar bra kan vissa elever bli näst intill självgående och detta 

skapar tid för läraren att hjälpa de elever som behöver mer coachning för att komma framåt. 

 

Det kan ibland vara svårt att få fram tillräckligt med material på olika nivåer och 

förvaringen av detta plus eventuella pärmar. Att som språklärare ha tillgång till ett »eget« 

klassrum underlättar betydligt. 

Det måste vara enkelt att spara och kopiera elevmaterial till deras ESP. Mp3-spelare och 

diktafoner, kan fungera bra om skolans ekonomi tillåter inköp av dessa.  
 

B Gymnasieskolan 

 

 Elisabet Malvebo, Karlskrona 

Det har blivit mer variation både vad gäller metoder och material.  

Eleverna har fått en större medvetenhet om språkkunskap i ett globalt och europeiskt 

perspektiv och en positivare språksyn. Dossiern blir ett viktigt samlingsmaterial att 

ständigt återknyta till.  

När det gäller samarbetet mellan språklärare pratar vi mer om våra kursinnehåll, vi 

använder fler gemensamma begrepp, diskuterar material och elevproduktion/ 

bedömningsfrågor betydligt mer. Detta behövs även i arbetet med diplomproven i tyska. 

Dessutom pratar vi mer inom ämnesgruppen moderna språk och samarbetet är tydligare 

även där. 



Fr o m detta läsår kommer språkgrupperna att organiseras mer utifrån program, d v s mer 

programhomogent än idag. Vi hoppas att det även ska förbättra det ämnesövergripande 

arbetet. 

 

Projektåret med ESP 06-07 gav underlag för ett projekt om just bedömning. ESP har på så 

sätt varit avgörande för att vi ska aktualisera bedömningsproblematiken i kommunen. Vi har 

även lagt fram ett förslag om lokalt obligatorium för de nationella kursproven som finns att 

tillgå i moderna språk. Vi är bättre på att se den formativa bedömningen som en viktig del 

inför den summativa bedömningen och bedömning över huvud taget som en del av 

lärandeprocessen.  

 

Vi har höjt vår ambitionsnivå för språkundervisningen rejält och viljan att förändra är 

starkare än tidigare. Vi har fått en röd tråd i vårt utvecklingsarbete under flera läsår. Vi är 

mer medvetna om de olika språkliga färdigheterna enskilt och i samverkan med varandra 

och vi är bättre på att hitta annat sätt att bedöma elevernas utveckling än i skriftliga prov 

med fokus på grammatik och glosor. ESP har gett oss ett kursunderlag genom att 

checklistorna ger oss tydliga exempel på vad de olika färdigheterna kan innebära. Således 

konkretiserar de svenska kursplanerna på ett sätt som vi inte har haft förmåga att göra 

tidigare. Vi får dock inte glömma att det är de svenska kursplanerna som är våra 

styrdokument som vi måste följa medan ESP är ett stöd i det arbetet. 

 

 André Odeblom, Vännäs 

Bedömningen har inte påverkats på något direkt sätt av ELP. Snarast har den varit en hjälp 

för eleven att bedöma sin egen nivå. I undervisningen förekommer den då och då som ett 

inslag på vad vi ska göra framöver. T.ex. »detta har vi ju inte gjort« säger eleverna och då 

arbetar vi med det ett tag framöver. 

 
 


