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• Kerstin Lööf, Vällingby 

Det gäller att våga ge sig ut på okänt vatten, att kunna bidra med passande material, att 

titta på mål och betygskriterier och ta sig tid att diskutera vad eleverna faktiskt förväntas 

nå upp till. Där är checklistorna en stor hjälp för att konkretisera. Eleverna måste också få 

klart för sig att man kan nå upp till G, VG eller MVG på A1nivå. Fast man behöver inte gå 

så djupt på detaljer, det räcker med några exempel på hur man kan säga något mer eller 

mindre korrekt och omfattande, fast fortfarande nå målet (tex att presentera sig). 

 

 

 

 

• Sara Hillefors, Nacka 

I mitt arbetssätt med och mitt förhållningssätt till språkundervisningen har jag inspirerats 

av ESP. Eleverna redovisar mål i egen takt. Jag arbetar i språkworkshop 

(tyska/franska/spanska) varje dag och ställer regelbundet frågor som  

• Hur lär du dig bäst det här…? 

• Vilket mål ska du redovisa?  

• Vad ska du kunna för att uppnå målet? 

Jag ser det också som min uppgift att inspirera eleverna och ge förslag på material 

beroende på deras lärstil. När man arbetar på det sättet kan alla elever läsa språk. 

 

Jag anser att det skulle vara bra att implementera ESP inom Kunskapsskolan. Vi har vårt 

eget läromedel där det finns tydliga mål för eleverna att uppnå i sin egen takt. Våra mål 

skulle kunna anpassas mer till skalan för självbedömning även om det också måste finnas 

bedömning i de tre betygsstegen G, VG och MVG.  

Delar av språkpasset och språkbiografin skulle kunna föras in i elevens loggbok eller 

alternativt i elevens digitala studieplan. 
 

 

 

• 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.  

 

 

B Gymnasieskolan 



 

• Martina Janke-Nilsson och Marián Galán, Malmö 

Trots att vi försökte förklara så enkelt som möjligt tyckte en del elever att det verkade 

komplicerat och de uppfattar ESP som ett slags extraarbete. Därför är det oerhört viktigt 

att börja lite i taget. 

 

 

 

• Elisabet Malvebo, Karlskrona 

Det är viktigt att eleverna inte upplever ESP som ett merarbete utan som en tydligt 

integrerad del av kursen och att de får hjälp att se det konsensusbeslut som EU:s 

språkstrategi arbetar utifrån som en tillgång för dem i framtiden.  Jag har delat ut 

språkpasset främst i kurserna steg 5-7 och jag har informerat eleverna om möjligheten att 

få detta pass från steg 4 och uppåt i kurssystemet. Det är motiverande för en del elever. 

En naturlig följd blir att eleverna vill få hjälp även i andra kurser/språk att fylla i nivåerna 

och visst intresse har visats från lärare i engelska hos oss. Dossiern fyller eleverna på 

kontinuerligt och biografin fyller vi i vid inledningen av kursen och utökar den vid 

läsårsslutet. 

 

När eleverna har börjat samla på sig produktion så delar jag ut en plastmapp som ska 

fungera som deras dossier, med tillhörande plastficka för en cd/dvd. Det är t ex lämpligt 

att lägga elevernas första presentationstext om sig själva i dossiern. Jag skapar även en 

digital dossier till varje elev genom att ge dem en mapp på min dator där jag samlar alla 

texter de skickar in, alla utkast av alla texter att sedan aktualisera vid kursdiskussioner.  

När det gäller checklistorna väljer jag att först arbeta med A1. På den nivån kan de flesta 

eleverna omedelbart kryssa för majoriteten av alla delar som mål de har uppnått, vilket ger 

en mycket positiv upplevelse. Vi får då möjlighet att se vad det är i undervisningen som 

behöver tas upp för att de ska kunna slutföra nivå A1.  En risk är att man som lärare med 

en gång vill för mycket och att eleverna hamnar i en omöjlig mängd papper som de snabbt 

tappar kontroll över.  

Vid nästa tillfälle lägger jag till nivåerna A2 och för vissa elever B1 och diskuterar språklig 

progression med eleverna. Vi väljer ut vissa färdigheter som vi betonar extra. På detta sätt 

kan vi också utvärdera kursen som pågår. Två till tre tillfällen per termin är lagom för 

checklistorna tycker jag.  

 

Dossiern aktualiseras kontinuerligt. Eleverna tar sedan med sig sin portfolio till nästa kurs 

där i bästa fall nästa lärare tar vid i arbetet. I de fall jag har möjlighet att följa eleverna 

även på steg 4 och uppåt i tyska så arbetar vi kontinuerligt vidare med materialet. Detta 

får än större betydelse eftersom vi sedan 2008 är diplomskola i tyska och kan erbjuda 

eleverna att göra prov för tyska språkdiplom på nivåerna A2-C1. De vet då vad dessa 

nivåer innebär.  

I slutet på kurs 4 delar jag ut språkpasset och jag vidimerar de nivåer jag kan garantera att 

eleverna har uppnått. 
 


