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Abstrakt 
 

Titel:  Inkluderande engelskundervisning.  En fallstudie av 

Autonomous Learning och Europeisk Språkportfolio som 

metod för inkludering av elever i svårigheter 

 

Engelsk titel:  Inclusive English teaching. A case study of Autonomous 

Learning and European Language Portfolio as a method for 

inclusion of pupils in difficulties 

 

Författare: Madeleine Karström  
 

Handledare: Marianne Björn Milrad  

 

 

 

Bakgrunden till studien är att forskningen visar att elever i svårigheter utvecklas mest 

kunskapsmässigt och mår bäst socialt av att inkluderas i klassens undervisning. Trots 

detta finns det väldigt ofta en önskan att exkludera dessa elever eftersom många lärare 

inte anser sig klara elever med specialpedagogiska behov inom den ordinarie 

undervisningens ram. Detta har lett till en rättvise- och inkluderingsdebatt såväl som en 

debatt med ekonomiska förtecken. Frågor som lyfts är ”Var mår eleverna bäst och finns 

det metoder som fungerar så att alla elever kan inkluderas”? Min studie syftar till att 

undersöka möjligheten till ett inkluderande arbetssätt i engelskundervisningen med 

hjälp av Europeisk Språk Portfolio och Autonomous Learning. Studien visar att dessa 

förutsättningar finns, men att det samtidigt kräver en stor praktisk, social och strukturell 

insats från läraren samt en viss mognad och baskunskap från elevens sida. Det 

framkommer även att det optimala är ett samarbete med specialläraren samt en stor 

trygghet i gruppen oavsett arbetssätt och metod. Studien visar också att det finns en viss 

oenighet mellan hur eleverna ser på vikten av inkludering och vad forskningen och 

lärarna anser. 
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1 Inledning 
 

I mitt arbete som engelsk- och speciallärare ser jag att det är många elever som har 

svårigheter att nå målen just i detta ämne. Språklärarna önskar mindre grupper och 

menar också att det är omöjligt att inkludera vissa elever i den ordinarie undervisningen 

i engelska - de måste få specialundervisning utanför klassen. Samtidigt är de 

ekonomiska ramarna tuffa och undervisning i mindre grupper kostar pengar. Mycket av 

den tillgängliga forskningen visar dessutom att inkludering är att föredra. Med detta 

som bakgrund har jag sett ett fenomen som fått mig att undra. Det rör en lärare som har 

lagt upp sin undervisning på ett annorlunda sätt, inte baserat på text- och övningsbok 

utan på Autonomous Learning och Europeisk Språkportfolio och till nästan 100 % 

lyckats inkludera alla elever, oberoende av svårigheter. Beror detta då på lärarens 

bemötande eller är det sättet att undervisa som är nyckeln till framgång – eller kanske 

en kombination? Inget av begreppen Europeisk Språkportfolio eller Autonomous 

Learning är någon nyhet, men det är ett sätt att jobba med individualisering, delaktighet 

och inkludering inom gruppen eller klassen.  Jag anser att det är viktigt och spännande 

att sätta in dessa begrepp och metoder i ett specialpedagogiskt perspektiv och om 

möjligt ta reda på hur de fungerar i förhållande till elever i särskilda behov. 

 

Behovet av ökad kunskap känns stort speciellt med tanke på att forskningen inom 

området som rör engelskundervisning och elever i svårigheter verkar vara tämligen 

begränsad. Emanuelsson, Persson & Rosenquist (2001) konstaterar också att det brister i 

kunskap om hur ”inclusive education” överhuvudtaget skall utformas för att tillgodose 

behoven hos alla elever. Detta problem är något som även Egelund, Haug & Persson 

(2006) återkommer till: 

 
Den stora utmaningen som ligger framför oss är uppenbar, nämligen att vi skall 

skapa en skola med större acceptans för olikheter och med en ökad förmåga och 

vilja att agera pedagogiskt i förhållande till en grupp elever som uppvisar stora inre 

olikheter (a.a., s. 188). 

 

Det pågår konstant ett sökande efter arbetssätt där alla får möjlighet att lyckas och då 

helst inom klassens ram. Arbetssätt och metoder där vi också ger eleverna motivation 

att först försöka och sedan att jobba vidare, - inte minst när det tar emot. Kunskaper som 

kan komma elever i svårigheter till godo, är enligt mitt sätt att se det ett av de viktigaste 

områdena, inom inte bara specialpedagogiken, utan inom all pedagogik!  
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2 Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 

 

Syftet med denna fallstudie är att undersöka om och hur det med hjälp av Autonomous 

Learning och Europeisk Språkportfolio är möjligt att inkludera elever i svårigheter i den 

ordinarie engelskundervisningen. 

 

 

2.2 Frågeställningar 

 

Hur arbetar läraren med denna metod för att möjliggöra inkludering av alla elever i den 

ordinarie klassundervisningen? 

 

Hur ser eleverna på metoden, och möjligheten till inkludering av alla elever? 

 

Hur ser läraren på metodens möjlighet till inkludering av alla elever? 

 

 

3 Bakgrund 
Under denna rubrik belyses den specialpedagogiska relevansen och synen på vikten av 

inkludering och delaktighet ur olika perspektiv.  

 

3.1 Engelskan och den specialpedagogiska relevansen – från individ 

till samhälle 

Engelska är idag ett viktigt språk för alla individer och på alla nivåer i samhället. 

Tidigare kunde vi kanske säga att det inte berörde just oss, men med den nya kursplanen 

och dess kommentarmaterial, betonas vikten av ett internationellt perspektiv och vilka 

kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem, varav en är att alla 

elever skall kunna kommunicera på engelska (Skolverket, 2011b). I en rapport från 

Socialstyrelsen (2010), konstateras det att utbildning som leder till godkända betyg från 

grundskolan är en av de absolut viktigaste faktorerna för ungdomars framtida 

möjligheter. Ofullständiga betyg från åk 9 är en nyckelfaktor när det gäller risken för att 

senare hamna i missbruk, kriminalitet, tonårsföräldraskap och det ger även ökad risk för 

självmord. Samhället och skolan sätter normen för vad som krävs och vilket stöd som 

skall ges, men rätten att få det stöd eleven behöver samt att vara delaktig i sin utbildning 

finns inskrivet i Skollagen och är en grundläggande tanke i demokratibegreppet 

 

3.2 Värdegrunden, problemet och normen 

I Utbildningsdepartementets utredning (Ds 2001:19), diskuterar man att synsättet på 

vilka elever som är i behov av särskilt stöd också påverkar synsättet på vad som är 

specialpedagogik och vilka speciella kunskaper och åtgärder som behövs. Persson 

(2007) beskriver specialpedagogik som en speciell fördjupad kompetens att möta alla 

elever och att utveckla arbetssätt och lärmiljöer. Författaren skriver också att när man 

frågade specialpedagoger vad deras viktigaste uppgift var blev svaret att bygga upp 

elevernas självkänsla. 
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Även Jenner (2004) uttrycker liknande tankar: ”Eleven eller klienten kan ha problem, 

men han/hon är inte problemet” (s. 23). Det vill säga att man bör även lägga till vikten 

av värdegrunden, så att det blir en pedagogik som vilar på en relation där det gäller att 

se eleven som en person, inte en sak som skall åtgärdas. 

 

Daniels & Hedegaard (2011)  diskuterar att man inom skolan ibland har olika syn på 

barnens svårigheter och hur vi då skall göra för att vara säkra på att alla barn blir hörda 

och verkligen skapa en skola för alla. Persson (2007, s. 9) ser detta som att:  

 
… aktivt anpassa verksamheten så att alla elever får möjlighet att känna gemenskap, 

delaktighet och meningsfullhet i skolan och så att ingen exkluderas ur det 

gemensamma och gemensamhetsskapande. 

 

Men, han påpekar också att det är svårt att skapa en skola för alla om vi mäter alla 

utifrån samma måttstock. Detta är en fälla som vi alltför ofta trillar i – vi tycker att vi 

skapat inkludering och en skola för alla, men vi har inte undersökt vad vi utgår ifrån. 

Persson (2007) ifrågasätter var vi har satt normen och vem som har satt normen för det 

”normala”. 

 

3.3 Skollagen 

Skollagen (2010) talar om hänsyn till elevers olika behov och om att uppväga skillnader 

i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Detta berör även begreppen 

inkludering, vilket inte bara innebär att vara i samma klassrum utan också att få tillgång 

till rätt arbetssätt och metoder samt exkludering, något som kan definieras som att bli 

utesluten ur det gemensamma och gemensamhetsskapande men också att bli utsatt för 

krav och metoder som eleven inte har rätt förutsättningar att klara (Persson, 2007).  I 

skollagen (2010) påpekas det också att utbildningen skall utformas i överensstämmelse 

med de grundläggande demokratiska värderingarna, och att alla har lika stor rätt till 

utbildning.   

 

3.4 Demokratin 

Fritzell (2003) skriver att demokratin kanske är den viktigaste enskilda delen av det 

pedagogiska uppdraget, att den skall genomsyra all verksamhet. De demokratiska 

principerna innebär att alla elever ska ges inflytande över utbildningen, kunna påverka, 

ta ansvar och vara delaktiga (Skolverket, 2011b), vilket också ställer extra stora krav på 

alla pedagoger eftersom läraren förväntas ”utgå från att eleverna kan och vill ta ett 

personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan” (a.a., s. 15). 

 

 

4 Centrala begrepp och tidigare forskning 
Här redogörs för de begrepp och den forskning som är centrala för studien och för 

läsarens förståelse av densamma. Framförallt har jag koncentrerat mig på material och 

forskning som rör Europeisk Språkportfolio och Learner Autonomy, och 

andraspråksinlärning i engelska, samt försökt sätta det jag funnit i förhållande till elever 

i svårigheter. Jag har även sökt material som rört vikten av och möjligheten till 

inkludering – med tonvikt på språkundervisning. 

 

Jag har sökt litteratur gällande tidigare forskning och de centrala begreppen på 

Universitetens bibliotek och databaser som tex Diva, LIBRIS och Artikelsök.  Google 

Scholar har dessutom utgjort en bra sökmotor.  
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4.1 Europeisk Språkportfolio 

ESP är ett pedagogiskt verktyg utarbetat av Europarådet, vilket bidrar till att eleven blir 

medveten om sin egen inlärning och språkutveckling och ger möjlighet att dokumentera 

denna (Uppsala universitet, 2013). Den är dessutom kopplad till Gemensam Europeisk 

Referensram för Språk, Lärande, Undervisning och Bedömning, GERS (Skolverket, 

2007), vilken i sin tur ligger till grund för den svenska kursplanen i engelska. Detta är 

ett ramverk som har fått stort genomslag i olika länders kursplaner och bedömning av 

språkfärdigheter (Myndigheten för Skolutveckling, 2004). 

 

I kommentarmaterialet till kursplanen i engelska (Skolverket, 2011a, s. 6) kan man 

läsa:  

Grundskolans nya kursplan ingår liksom tidigare, tillsammans med 

gymnasieskolans, i ett gemensamt system med generella och påbyggbara 

språknivåer, så kallade steg. Utgångspunkten för detta system är Europarådets 

”Gemensam europeisk referensram för språk, lärande, undervisning och bedömning” 

(GERS). Detta är ett vedertaget europeiskt system med generella språknivåer.  

Den nya kursplanen i engelska har ytterligare harmoniserats gentemot den 

europeiska referensramen. Bland annat omfattar det centrala innehållet de texttyper 

och kontexter för språkanvändning som förekommer i den europeiska 

referensramen. Kursplanen i engelska har fortfarande en funktionell och 

kommunikativ grundsyn på språklärande. 

 

 

4.1.1 Bakgrund och historik 

Europarådets främsta mål är att främja Europas sammanhållning och respekt för våra 

grundläggande värden, såsom demokrati, mänskliga rättigheter och fungerande 

rättssäkerhet, men dessutom vill man att medborgarna skall utveckla en ömsesidig 

förståelse för olika kulturer och främja en europeisk kulturell identitet. Alla individer 

skall ges möjlighet att aktivt delta i de demokratiska processerna även när det gäller 

utbildning (Little, 2011).  Detta sker bl.a. genom ett omfattande arbete runt 

språkundervisning och språkinlärning. GERS och ESP är ett resultat av detta arbete för 

att få en gemensam bas i hela Europa. 2000 beslöt medlemsländernas 

utbildningsministrar att Europeisk Språkportfolio skulle introduceras i de olika 

länderna. Varje land har haft möjlighet att ta fram sin egen variant av portfolion som 

sedan granskats och godkänts av en valideringskommitté (Myndigheten för 

skolutveckling, 2004). I Sverige finns tre validerade språkportfolio, för elever 6 -11 år, 

12 – 16 år och 16+. År 2004 kom Myndigheten för skolutveckling, på vars uppdrag de 

skapats, ut en med handledning till dessa. Inget av dessa verktyg är dock obligatoriskt 

ute i verksamheterna och dess skapare och författare hävdar att materialet är till för att 

presentera möjligheter, inte för att alla lärare skall vara tvungna att använda samma 

metoder (a.a.).  

 

4.1.2 Syfte 

Den Europeiska Språkportfolion har flera syften men det viktigaste är att motivera 

elever att lära sig språk och göra det möjligt för dem att följa sin egen utveckling samt 

att ge en möjlighet att dokumentera deras språkliga färdigheter, dvs. en pedagogisk och 

en rapporterande funktion. Ett annat och viktigt syfte är att lyfta fram alla elevers 

språkkunskaper - stora som små - och visa på värdet av dessa i stället för att fokusera på 

elevernas brister (Myndigheten för skolutveckling, 2004). 
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4.1.3 Funktion 

Den pedagogiska funktionen syftar till att hjälpa elever att reflektera över sina mål och 

olika sätta att lära sig, samt att planera och utvärdera sitt eget lärande. Portfolion kan 

också ses som ett sätt att överföra information om en elevs språkkunskaper mellan 

skolor eller mellan skola och hem. Den kan också användas som ett verktyg för att 

utveckla elevens eget ansvarstagande för sin inlärning och utveckling (Myndigheten för 

skolutveckling, 2004). 

 

4.1.4 Innehåll 

Portfolion består av tre delar: Språkpasset, Språkbiografin och Dossiern. I passet kan 

eleverna dokumentera vilka språk de kan och hur väl de behärskar dem. I biografin 

planerar, bedömer och reflekterar eleven kring sin inlärning med hjälp av planerings- 

och utvärderingsblad och checklistor. I dossiern slutligen kan eleven samla skriftliga 

arbeten, men också muntliga, t.ex. genom ljudfiler och filmer (Myndigheten för 

skolutveckling, 2004). 

 

4.1.5 Arbetsgång 

Det är alltid lämpligt att börja med att skapa en förståelse för vad ESP innebär och vad 

syftet med arbetet är hos både föräldrar och elever. Eftersom bakgrunden till ESP 

förklaras i Språkpasset kan man välja att först titta på detta. Här hittar man också skalor 

för självbedömning, även kallad ”self- assesment grid” (bilaga A) och förklaring av vad 

de olika bedömningsnivåerna innebär (bilaga B) samt de checklistorna som ESP bygger 

på. Checklista för B1, vilket är vad eleven bör ha nått i åk 9, bifogas som exempel, se 

bilaga C. (Myndigheten för skolutveckling, 2004).  

 

Det bästa är sedan att introducera delarna successivt eller välja de delar man vill jobba 

ned, det finns inget som säger att man måste använda alla delar (a.a.). I språkbiografin 

finns t.ex. ”mina språk” där eleven fyller i vilka språk hon eller han kan. Här räknas 

även språk där man bara kan några ord eller fraser och den är lämplig att använda som 

underlag för en diskussion om vilka språk som finns i klassen och vikten av att kunna 

språk. Det finns också en del där eleven får fundera på hur de bäst lär sig ett språk. Både 

om detta och om studieteknik kan det behövas en grundlig diskussion i klassen för att 

eleverna skall klara av att jobba på ett mer självständigt sätt (Myndigheten för 

skolutveckling, 2004). 

 

Checklistorna för självbedömning är en viktig del av biografin, det finns checklistor för 

varje nivå och varje lista har fem färdigheter; lyssna, läsa, tala, samtala och skriva. 

Listorna fylls lämpligen i vid olika tillfällen för att visa på elevens progression (a.a.). I 

detta sammanhang är det också viktigt att eleven verkligen får bevisa att kunskapen 

finns, vilket kan ske på många olika sätt och om så önskas bevaras i en portfolio. En 

översikt av nivåer och innehåll i de olika stegen kan man få med hjälp av skalan för 

självbedömning, ”self-assesment grid” (bilaga A). Där kan man t.ex. se vad eleven bör 

kunna för B1, vilket motsvarar vad en elev bör ha uppnått i åk 9 (Myndigheten för 

skolutveckling, 2004). 

 

Arbetet med ESP bör integreras i det dagliga arbetet under en lång tidsperiod för att 

dokumentera nya kunskaper och färdigheter men den skall inte betraktas som ett 

läromedel i sig. Den kan också användas för att stämma av vid enstaka tillfällen eller i 

slutet av en termin för att stämma av om språkutvecklingen gått framåt (Myndigheten 

för skolutveckling, 2004). 
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4.2 Autonomous Learning 

Autonomous Learning, AL, är baserat på ett elevaktivt arbetssätt där det är meningen att 

eleven skall medverka i planeringen och själv göra ett medvetet val av metod och väg 

för att nå sina uppställda mål. Eleverna lär sig sätta upp mål, genomföra sitt arbete 

enligt en plan och kontinuerligt utvärdera sin inlärning. De arbetar oftast utan 

gemensamt läromedel och får med lärarens hjälp bestämma vad de behöver lära sig och 

vilket material de skall arbeta med. Samtidigt finns det tydliga krav och läraren bör 

genom ständiga frågor få eleverna att tänka igenom sina val och bli medvetna om vad 

som varit bra, och vad de kunde gjort bättre (Eriksson & Tholin, 1997). 

 

Learning autonomy, learner awerness och learning to learn har varit centrala begrepp i 

Europarådets språkprojekt ända sedan slutat av 1970- talet, då Henri Holec på 

Europarådets uppdrag utvecklade begreppen i skriften Autonomy in Foreign Language  

Learning (Eriksson & Tholin, 1997). En av förgrundsfigurerna när det gällt dessa 

begrepp och metoder har varit professor David Little vid Trinity College i Dublin, vars 

huvudsakliga forskning har rört just learner autonomy och andraspråksinlärning, ett 

ämne där han publicerat flera böcker och artiklar. Little var också ordförande i den 

kommitté hos Europarådet som validerade Europeiska Språkportfolios mellan 2002 och 

2010 (Little, 2011).   

 

Little (2011) menar att autonomi är när vi gör saker för att vi vill göra dem och vill 

känna att vi behärskar dem samt att det både är ett socialt och ett individuellt fenomen. 

Det som är viktigt att lägga märke till, enligt Little, är inte skillnaden mellan 

autonumous learning och non- autonomous learning, utan mellan de elever som är 

fokuserade på det vi önskar att de skall lära sig och de som har fokuserat sin autonomi 

på helt andra saker. Idealet är lärare som lyckas kanalisera lärandet till intresseområden 

där eleven är motiverad samt AL kombinerat med Språkportfolions checklistor, som 

verktyg för att visa att eleven har uppnått kunskapsmålen i kursplanerna. Slutligen, när 

så behövs, även formella tester som bygger på samma kriterier som när eleven 

utvärderar sig själv med hjälp av checklistorna (a.a.). 

 

En annan av de som först utvecklade AL var danskan Leni Dam. Hon har publicerat ett 

antal böcker och artiklar rörande learner autonomy bland annat tillsammans med 

professor Little, och menar enligt Eriksson & Miliander (1991) att det finns vissa 

grundpelare i arbetet med AL: 

 
 Be engaged in the learner’s learning process 

 Be open to pupil’s ideas and suggestions 

 Support pupil’s initiatives 

 Encourage further initiatives 

 Be a consultant 

 Observe, analyze and map out progress together with the pupils 

 Be co-responsible for the process.  

 

( Dam 1989 se Eriksson & Miliander, 1991, s. 63) 

 

Redan från slutet av 1987 och fram till 1990 pågick ett forsknings- och 

fortbildningsprojekt vid högskolan i Karlstad benämnt - differentierade arbetssätt i 

engelskundervisningen - där syftet var att pröva en modell för fortbildning av lärare i 

engelska på mellan- och högstadiet. Detta redovisas i rapporten Lärarstyrd, 

elevplanerad engelska (Eriksson & Miliander, 1991). Ursprungligen var det frågan om 

en ökad möjlighet till individualisering samt att sprida kännedom om nyare synsätt 
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inom språkpedagogiken som var upphovet till projektet. Det konstaterades att det ideala 

förhållandet borde vara att de arbetssätt som användes stämde med de föreställningar 

som fanns om hur människor lär sig bäst samtidigt som det gav alla elever en möjlighet 

att utvecklas efter sin egen förmåga inom den gemensamma klassen. En av de frågor 

som diskuterades var hur en lärare skulle klara att både stödja och följa upp elevers 

färdighetsutveckling när de arbetade i olika takt, på olika nivå och med olika material 

och metoder. Projektet tittade även på för och nackdelar vid nivågrupperad undervisning 

för att ha ett jämförelsematerial (a.a.). 

 

Att utveckla learner autonomy det vill säga elevens vilja och förmåga att ta större ansvar 

för sin egen inlärning är också en grundtanke i Europarådets satsning på en bättre 

språkundervisning (Little, 2011). 

 

4.3 Andraspråksinlärning 

All språkinlärning är till för kommunikation och människor lär sig språk för innehållets 

skull. Detta menar Tholin (1992) att man kan utläsa som gemensam grundtanke när han 

jämför inlärningshypoteserna hos ett antal kända språkforskare som Chomsky, Brown 

och Krashen. Tholin skriver att ett meningsfullt språkligt inflöde där innehållet angår 

oss är, enligt Krashen, viktigare än den medvetna språkträningen. Chomsky menar att 

den mänskliga hjärnan innehåller en förprogrammering för språk som träder in när vi 

lyssnar till ett meningsfullt språkligt inflöde och att vi sedan använder detta i vår egen 

språkproduktion (a.a.). Brown slutligen anser, enligt Tholin (1992), att det finns en 

naturlig inlärningsgång i det som kallas för andraspråksinlärning. Den stämmer inte helt 

in på gången i förstaspråksinlärning, men det förefaller finnas en viss likhet när man 

jämför ordningen på inlärningen av vissa basmorfem. Tholin själv menar att man kan se 

språkinlärning som ”en process som tar tid – olika lång tid för olika elever” (1992, s.  

12).  Just betydelsen av ett meningsfullt och intresseväckande innehåll ligger till grund 

för den kommunikativa språksyn som förts ut genom Europarådets kulturella organ 

(a.a.) och som senare återspeglats genom dagens kursplan i engelska. 

 

Författarna Eriksson & Miliander (1991) konstaterar att den s.k. direktmetoden, vilken 

ligger till grund för betoningen av det kommunikativa synsätt som vi finner i dagens 

kursplaner, har sina rötter i metoder som växte fram redan i slutet av artonhundratalet. 

Denna förändring kom som protest mot de metoder som syftade mer till formell än till 

praktisk inlärning och språkanvändning. Vetenskapligt skolade lingister opponerade sig 

mot gamla metoder och menade att muntlig språkfärdighet var det viktigaste målet.  

 

Direktmetoden innebär att eleverna skall lära sig förstå och tala ett nytt språk genom att 

höra språket talas och själva försöka tala det utan att gå via sitt modersmål. Föremål, 

bilder och händelser skall associeras direkt till målspråket och grammatik skall läras 

mer eller mindre omedvetet i och med att man hör den. Direktmetoden betonar också 

språkets sociala sida. Detta synsätt underlättar för individualisering till skillnad från 

stark betoning på den språkliga formen som med nödvändighet betyder att 

inlärningsprocessen måste gå via läraren och därför vara den samma för alla elever 

(a.a.). Språkinlärningsforskare har enligt Eriksson & Miliander (1991) också mer och 

mer kommit att betona vikten av inlärningsmiljön och motivationen.  
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5 Specialpedagogiska teorier och begrepp 
Här behandlas begrepp och tidigare forskning som har koppling till specialpedagogik 

och kunskap, såväl som teorier gällande vikten av inkludering, bemötande, delaktighet 

och förväntningar. Alla dessa hänger ihop och är av betydelse när man resonerar runt 

inkludering eller ej av elever i svårigheter. 

 

5.1 Elever i behov av särskilt stöd 

Orsakerna till att en elev har svårt att nå målen kan enligt Eriksson & Miliander (1991) 

bero på en mängd olika orsaker, från läs- och skrivsvårigheter till mer allmänt kognitiva 

svårigheter, psykologiska eller sociala problem. Inte sällan finns dessutom ett spektrum 

av svårigheter hos samma elev.  

 

OECD, som är en samarbetsorganisation av världens 30 rikaste länder, har enats om  

riktlinjer gällande det begrepp som skall användas för elever i behov av stöd. 

 
….the concept of ”children with special educational needs” extends beyond those 

who may be included in handicapped categories to cover those who are failing in 

school for a wide variety of reasons that are known to be likely to impede a child’s 

optimal progress. Whether or not this more broadly defined group of children are in 

need of additional support depends on the extent to which schools need to adapt 

their curriculum, teaching and organisation and/or to provide additional human or 

material recourses so as to stimulate efficient and effective learning for these pupils. 

(OECD, 2000, s. 8, se Persson, 2007, s. 60) 

 

Denna definition innebär att det är numer är mycket stor del av skolans elever som kan 

bedömas vara elever i behov av stöd. De underkategorier som finns är: medicinska och 

biologiska orsaker, socioekonomiska, kulturella och/eller språkliga orsaker, samt elever 

med beteendeproblem som inte kan hänföras till de andra kategorierna (Persson, 2007). 

 

I dagens skola är det en grupp som ökat stort under senare år - nämligen barn med annat 

modersmål. Historiskt sett har det har det dessutom saknats ett utvecklat och positivt 

förhållande när det gäller andraspråksinlärning i relation till ett ev. behov av 

specialpedagogiska insatser (Zetlin, Beltran, Salicido, Gonzalez & Reyes, 2011). Detta 

har framförallt gällt elever med annat modersmål. Ibland har elevens okunskap felaktigt 

tolkats som en svårighet som behövt specialpedagogisk stöd, andra gånger har det varit 

önskvärt med specialpedagogiska insatser, men då har elevens svårigheter tolkats som 

okunskap, allt i grunden beroende på tolknings- och kommunikationsproblem. Ofta har 

man koncentrerat sig på elevens svårigheter utan att se till undervisningen och 

kontexten i klassrummet. De elever som har haft störst risk att bli föremål för 

specialpedagogisk utredning har varit de som ansetts ha begränsningar i både första och 

andra språket, vilket gjort att de ofta diagnostiserats med inlärningssvårigheter eller läs- 

och skrivsvårigheter när problemet legat i att de helt enkelt har brister i språket. Man har 

senare konstaterat att dessa elever ofta blir hänvisade till specialundervisning på grund 

av att många lärare saknar träning i att se skillnad mellan en språkförsening och en 

språksvårighet. Det har också visat sig att låga förväntningar på dessa elevers förmåga 

fungerar som en självuppfyllande profetia. Lärarna behöver lära sig att ta tillvara även 

dessa elevernas egna kunskaper som ett sätt att göra undervisningen meningsfull och 

positiv. Det har också konstaterats att stöd i elevens förstaspråk är grundläggande för 

utvecklingen av andra och tredje språk (a.a.). 
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5.2 Inkludering och exkludering 

Inkluderingsbegreppet myntades i USA i slutet av 1980-talet och innebär enligt Persson 

(2007, s. 9) att: ”aktivt anpassa verksamheten så att alla elever har möjlighet att känna 

gemenskap, delaktighet och meningsfullhet och så att ingen exkluderas ur det 

gemensamhetsskapande”.  Jomtien i Thailand var 1990 värd för The World Conference 

on Education for All, där 155 regeringar var representerade. Jomtiendeklarationen kom 

att bli det första steget i en världsomspännande strävan mot en inkluderande skola där 

ingen skulle exkluderas på grund av funktionsnedsättning (a.a.). 

 

Den starkaste kopplingen har begreppet till Salamancadeklarationen från 1994 vars 

skrivning innebär att skolan har en förpliktelse att utbilda alla barn tillsammans, vilket 

innebär att man måste utveckla pedagogiska strategier som svarar mot detta (Persson, 

2007). Det räcker givetvis inte heller att vara fysiskt inkluderad för att uppnå detta mål 

utan eleven skall känna meningsfullhet i tillvaron. Salamancadeklarationen säger att 

skillnader mellan människor är normala och att inlärningen måste anpassas till barnets 

behov (a.a.). 

 

Exkludering bygger på att individens avvikelse gör det bättre med skilda 

utbildningsmiljöer både för eleverna och för de undervisande lärarna. Det finns då 

möjlighet att tillgodose de speciella behov som finns hos de enskilda eleverna med hjälp 

av lärare som har rätt kompetens (Persson, 2007). 

 

Enligt Daniels & Hedegaard (2011) har Vygotski länge setts som grundläggande i de 

frågor som rör inkludering och exkludering. Han såg omgivningen som avgörande för 

individens utveckling och prestation och ansåg att både den kulturella förståelsen och 

den kognitiva utvecklingen sker genom relationer (a.a.).  

 

Historiskt kan man konstatera att redan på 1890– talet diskuterades det om för- och 

nackdelar med inkludering av alla elever. Det var tre grupper som ansågs svåra att 

hantera; elever med ”låg fattningsgåva”, de som var fysiskt funktionshindrade och inte 

minst de ”vanartiga och försummade barnen”. När det gällde de senare fanns redan då 

en viss oro för att hemmen skulle försöka flytta över en för stor del av ansvaret på 

skolan (Egelund, Haug & Persson, 2006). Som botemedel förordade man mindre 

klasser, strängare disciplin och hjälpundervisning. På detta vis skapades hjälpläraren 

som skulle besitta en speciell kompetens vilken skulle göra det möjligt att utforma en 

undervisning som passade de avvikande elevernas behov (a.a.). 

 
Hjälpläraren tar hand om det som den vanliga läraren och skolan ser som 

problematiskt och som belöning får hon en alldeles speciell och ringa ifrågasatt 

status i skolväsendet. (Egelund, Haug & Persson, 2006, s. 14). 

 

Argumenten för och emot inkludering kan vi också känna igen. De som var för ansåg att 

om de svaga eleverna avskildes skulle de sakna ”den eggelse till arbete” som utgick från 

de duktigare medan de som var mot hävdade tvärtom att de svaga eleverna i en 

odifferentierad klass snabbt skulle förlora självförtroendet och lusten att arbeta (a.a.). 

 

Under 20 och 30 -talen kom samhället allt mer att präglas av en framväxande ras- och 

arvshygienisk rörelse när det gällde hur barn med olika slag av funktionshinder skulle 

behandlas och vid en av de första kurserna för hjälplärare 1926 betonades vikten av att 

inte låta dessa barn fortplanta sig. Inte sällan angavs dåliga arvsanlag eller föräldrarnas 

osedliga leverne som orsak till svårigheterna. Hjälpklasserna ökade i antal och varken 
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den pedagogiska forskningen eller skolmyndigheten ifrågasatte att så stor del som 

nästan var tionde elev inte ansågs kunna undervisas i de vanliga klasserna. Den 

allmänna uppfattningen var också att denna form av differentiering var både nödvändig 

och önskvärd. Mätningar gjordes med hjälp av intelligenstest som ansågs vara en 

absolut objektiv metod, men resulterade alltså i att tämligen få individer ansågs som helt 

”normala” (Egelund, Haug & Persson, 2006). 

 

I förarbetena till 1962 års läroplan poängterades vikten av att eleverna lärde sig arbeta 

tillsammans som en förberedelse för att kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Det var 

en ideologisk målsättning som kom att prägla skolan där fostrans- och 

socialiseringsmålet ansågs överlägset kvalificeringsmålet. Differentiering av elever 

tilläts inte förutom av elever som ansågs behöva specialundervisning. Vilka dessa var 

bestämde skolan, vilket i princip innebar att hjälpklasserna byggdes in i grundskolan 

utan att det syntes. 1969 kom en reviderad läroplan och skolan blev nu en arena för 

integreringssträvanden där man inte eftersträvade specialundervisning utan en syn på 

elevers möjlighet till utveckling som slags kollektiv kompetens. Undervisningen i 

hjälpklass minskade till förmån för det som ansågs vara samordnad specialundervisning. 

Totalt sett ökade dock specialundervisningen samtidigt som man räknar med att 20 

procent av eleverna inte ansågs få en fullgod utbildning (Egelund, Haug & Persson, 

2006). 

 

Centralt i nästa läroplan, Lgr 80, blev därför att arbeta förebyggande och dess signum 

blev En skola för alla. Kommande utredningar visade dock att antalet elever som hade 

problem med skolarbetet inte minskat – tvärtom. Skolöverstyrelsen konstaterade då att 

skolorna har svårt att komma till rätta med problemet genom specialundervisning. En 

expertgrupp tillsattes för att komma med förslag till förbättringar för elever med 

svårigheter och samtidigt ge förslag till en ny speciallärarutbildning. Internationella 

undersökningar visar dock att Sverige trots satsningar inte låg speciellt bra till och man 

började ifrågasätta om det går att styra skolan politiskt. Det behövdes ökad effektivitet 

och produktivitet och regeringen förordade att skolan skall bli en kommunal 

angelägenhet (Egelund, Haug & Persson, 2006). 

 

1990- talet innebar avreglering, decentralisering, marknadsanpassning och 

nedskärningar. PISA undersökningen år 2004 visade att högpresterande elever blivit 

duktigare medan lågpresterande blivit sämre (Egelund, Haug & Persson, 2006). PISA 

står för Program for International Student Assessment och är ett OECD- projekt som 

jämför resultat över tid och betonar det livslånga lärandet (Skolverket, 2013). 

Neddragningar har gjort att skolan sällan har tid eller möjlighet att analysera 

bakgrunden till elevers problem vilket leder till att många får fel sorts stöd eller blir 

flyttade från klassens undervisning för att klara skolsituationen. Dilemmat handlar om 

svårigheten att samtidigt gynna den enskilde och kollektivet i lika hög grad (Egelund, 

Haug & Persson, 2006). 

 

Persson (2007) beskriver skolans och pedagogikens inriktning som en både politisk och  

demokratisk företeelse. Inkluderingsbegreppet förutsätter att den enskilda eleven inom 

ramen för sina förutsättningar skall kunna ingå i en social gemenskap som är 

förpliktigande för alla och där demokratiska premisser utgör en viktig aspekt. 

Inkludering innebär alltså både krav, skyldigheter och förväntningar mellan den 

enskilde och kollektivet (Egelund, Haug & Persson, 2006).  
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Trots mycken forskning som anser att inkludering är positivt finns det även de som 

oroar sig för att det främsta målet för denna inkludering är att spara pengar och 

dessutom ett inte ringa antal lärare som anser att den inkluderande klassen är betydligt 

arbetsammare och inte alls fungerar bättre för alla elever (Persson, 2007). Det finns ett 

mönster i västvärlden som innebär att diskussionen om inkludering kontra exkludering 

är knutet till ideologiska ståndpunkter samt att pedagogikforskare inte sällan ses som 

”utopister fjärran från det dagliga slitet i klassrummet” (a.a., s. 35). 

 

5.3 Inkludering leder till utveckling 

Flera internationella studier visar att de länder som valt att inte ha nivågruppering med 

homogena grupper i undervisningen, utan att inkludera alla elever, är de mest 

framgångsrika(Boaler, 2011). Forskningen har också visat att heterogena grupper 

gynnar både låg och högpresterande elever och att den viktigaste faktorn för att lyckas i 

skolan är ”möjlighet att lära” - vilket innebär att de behöver få tillfälle att jobba med 

utmanande uppgifter och sådant som upplevs som ”svåra saker” (a.a., s 101).  

 

När lärare delar in elever i olika grupper påverkar de elevernas prestationer på lång sikt 

och därmed deras möjligheter i livet. Att inte vara inkluderad utan placerad i en mindre 

grupp eller ha enskild undervisning påverkar inte bara möjligheterna till lärande utan 

också vilket slags människor våra barn kommer att bli och deras respekt för sig själva 

och varandra (Boaler, 2011). Undersökningar har visat att både lärare och föräldrar varit 

bekymrade över att en nivågruppering skulle kunna få en starkt negativ inverkan på 

elevernas självbild, socialiseringsmönster och studieförmåga (a.a.).  

 

En studie gjord på en skola i England där det genomgående användes nivågruppering 

visade att detta lett till att eleverna inte bara upplevt skoltiden som begränsande utan att 

det också lagt en grund för låga prestationer i övriga livet (Boaler, 2011). 

 

Just när det gäller språk, som framförallt är en kommunikativ aktivitet, är inkludering i 

klassen eller gruppen om möjligt ännu viktigare för att det skall ske en utveckling 

(Lightbrown & Spada, 1997).  Samma författare menar att man lär språk genom 

meningsfull input och att detta förhindras om du är omotiverad eller uttråkad. Detta 

skulle då kunna förklara varför elever har lättare att lära sig i vissa miljöer än i andra 

och varför det är viktigt att känna sig delaktig (a.a.). 

 

För att nivåblandad inkluderande undervisning skall fungera krävs dock enligt Boaler 

(2011) att lärarna kan förse eleverna med öppna uppgifter på flera olika nivåer eller ett 

mer elevaktivt arbetssätt. 

 

5.4 Nivågruppering 

Nivågruppering innebär att man försöker skapa mer homogena grupper för att kunna 

lägga undervisningen på en viss nivå (Eriksson & Miliander, 1991). För elever som av 

någon anledning har svårt att nå målen betyder detta oftast en långsammare arbetstakt 

samt mer lättillgängligt material. Det innebär vanligen att man går ifrån sin ordinarie 

klass och sätts ihop i en ny gruppkonstellation där elever med olika typer av problem – 

kognitiva, sociala och psykologiska skall samsas. Detta leder också ibland till att de 

elever som skulle behöva mest tid och arbetsro faktiskt får arbeta i den stökigaste 

arbetsmiljön.(a.a.). Ingen forskning vare sig nationell eller internationell har visat att 

”långsamma grupper” ger bättre resultat enligt Eriksson & Miliander (1991).  
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En annan risk är att det inte räcker att ha läraren som språklig förebild. Den stora 

betydelsen av ”the peer group” för ungdomar är väl känd och det är även tänkbart att en 

grupp med magert målspråk dessutom ger för lite stimulans åt varandra så att 

utvecklingen av språket tenderar att avstanna. Mot detta skall vägas att i klassen kan det 

vara svårare att hänga med och eleven får uppleva fler misslyckanden än i den svagare 

gruppen (Eriksson & Miliander, 1991). Boaler (2011) pekar på att också senare 

forskning övervägande har visat på nackdelar med nivågruppering.  

 

Redan på sjuttio och åttitalet fanns ett samarbete inom Nordiska rådet vars syfte var att 

finna arbetssätt som kunde användas för undervisning i heterogena 

undervisningsgrupper. Per Malmberg som sammanställde resultaten kunde konstatera 

att den yttre organisatoriska differentieringen måste ersättas av en inre pedagogisk dvs. 

ett system som bygger på elevdifferentiering måste bytas mot ett som bygger på 

undervisningsdifferentiering inom klassen (Eriksson & Miliander, 1991). 

 

5.5 Vikten av bemötande, delaktighet och förväntningar 

Jenner (2004) beskriver motivation och motivationsarbete som en fråga om bemötande. 

Har man skäl att hysa hopp om framgång är det givetvis så mycket lättare och därför bör 

alla pedagoger sätta sig in i vad dålig självkänsla och rader av misslyckanden kan 

innebära. 

 

En viktig del av detta är enligt Jenner (2004) att bli sedd och att få vara delaktig i sitt 

eget liv i dialog med andra. Vi måste tänka på detta när vi sätter mål och det gäller alla 

elever men framförallt elever i svårigheter. Von Wright (2001) skriver om vikten av det 

relationella perspektivet, det vill säga att vi förstår människors handlingar som 

kommunikation som skall ske i samförstånd och att vi ser elevens behov som en 

gemensam angelägenhet.  

 

Förväntningar, det Jenner (2004) beskriver som Pygmalioneffekten (s. 20) har stor 

betydelse för elevernas möjligheter att lyckas – det är bara att gå till sig själv. Har du 

någon gång råkat ut för känslan av att bli sedd som hopplös i något, sitter det som en 

tagg resten av livet och många ger förståeligt nog upp utan att försöka igen. Det samma 

gäller enligt Jenner (2004), även när det gäller positiva förväntningar; han menar att vi 

därför måste jobba mer med positiva förstärkningar och lyfta fram det eleverna är bra 

på. 

 

5.6 Epistomologi och ontologi 

Epistemologi handlar om vad som skall betraktas som kunskap inom ett visst område 

(Bryman, 2008). Kunskap kan vara tro; kunskap kan ses som något som skall kunna 

beläggas; kunskap beror på sammanhanget och kunskap är även tolkning. Till dessa 

olika sätt att se kan sedan hänföras olika filosofiska ståndpunkter eller doktriner som 

t.ex. positivism eller realism (a.a.). 

 

Ontologi betyder ”läran om varat” och rör frågor om hur världen är beskaffad och kan 

gälla både syn på naturen, syn på människan och syn på världen i stort. Dessa frågor 

återfinns ofta inom den samhällsvetenskapliga och humanistiska vetenskapen och ett 

exempel på detta är t.ex. skillnaden mellan begreppen organisation och kultur (Bryman, 

2008). 
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Vi saknar epistomologiska och ontologiska analyser av vad att undervisa i och att lära in 

ett främmande språk verkligen innebär. Först behöver vi fråga oss vad det innebär att 

vara människa (Lehtovaara, 2001). 

 
Our conception of foreign language teaching and learning and, consequently, our 

practical activity can be adequate, in terms of rigorous and systematic human-

scientific thinking, only when they are based on a conception of man analysed in a 

philosophically adequate manner (a. a., s. 159). 

 

Den epistomologiska synen på kunskap som något som kan innebära en mängd olika 

och varierande saker men att det viktiga är att lägga tonvikt på människan i hennes 

förhållande till omvärlden har djupa beröringspunkter både med den specialpedagogiska 

värdegrunden och frågor som berör inkludering och delaktighet. 

 

 

6 Metod och forskningsperspektiv  
I detta kapitel beskrivs innebörden av att arbeta med fallstudier, hur valet av metod och 

perspektiv har skett, urvalet av respondenter samt hur arbetet genomförts.  

 

Jag har följt en lärares och hennes elever i tre klasser på en mellanstor högstadieskola. 

Mitt mål har varit att studera om och hur det med hjälp av metoderna Autonomous 

Learning och Europeisk Språkportfolio är möjligt att inkludera alla elever i den 

ordinarie engelskundervisningen, samt vad lärare och elever anser om dessa arbetssätt 

ur ett inkluderingsperspektiv. Det är en bekvämlighetsstudie i så bemärkelse att den 

genomfördes på samma skolenhet som jag själv arbetar. Vi tillhör dock inte samma 

arbetslag och jag har inte följt läraren tidigare samt inte heller träffat eleverna i min 

egen verksamhet. 

 

6.1 Fallstudie 

”Fallstudien fokuserar på en (eller några få) förekomster av ett särskilt fenomen i avsikt 

att tillhandahålla en djupgående redogörelse för händelser, erfarenheter eller processer 

som förekommer i detta särskilda fall” (Denscombe, 1998 s. 59). Denna typ av studie är 

mycket vanlig vid småskaliga undersökningar inom framförallt samhällsvetenskaplig 

forskning. Fallstudien fokuserar på relationer och processer och den inriktar sig oftast 

på bara en undersökningsenhet. Det är en bra möjlighet att gå på djupet i en given 

situation, samtidigt som fallstudien ger en möjlighet att kunna upptäcka hur många olika 

delar påverkar varandra. Fallet utgör vanligtvis en situation som redan existerar; den 

existerar innan undersökningen och den fortsätter oftast att existera även när 

undersökningen är avslutad (a.a.). Valet av ett speciellt fall kan, som i denna studie, 

baseras på dess relevans för tidigare teorier, dvs. tesen om att inkludering av alla elever 

i den ordinarie engelskundervisningen är önskvärt. Just när man ställer frågor om hur 

och varför i samband med ett aktuellt skeende kan fallstudier vara ett bra redskap (Yin, 

2006). 

 

6.1.1 Fördelar 

En av fallstudiens starka sidor är att den tillåter en rad olika metoder, vilka kan varieras 

beroende på situationen. Av detta följer att det även är möjligt att använda flera källor 

vid insamlingen av data. Den kan användas både för att pröva och för att bygga teorier 

och den passar även bra när man skall undersöka fenomen som uppträder naturligt där 

forskaren inte har eller kan ha någon större kontroll över händelserna. Slutligen kan den 
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användas på en eller några få undersökningsplatser vilket är en fördel rent praktiskt 

(Denscombe, 1998). Eftersom det här gällde att undersöka en lärares undervisning som 

utspelade sig på en och samma plats, men med hjälp av två olika metoder, observationer 

och intervjuer av både lärare och elever, kändes fallstudie som det ultimata valet. 

 

6.1.2 Nackdelar 

Det kan vara svårt att definiera fallets gränser och även att skaffa sig tillträde till 

fallstudiens miljöer. Eftersom fallstudier ofta innebär att forskaren är inblandad under 

en längre tid kan situationen påverkas av forskarens närvaro. Det har även ifrågasatts 

hur det är med trovärdigheten när det gäller möjlighet till generaliseringar utifrån 

resultaten och vissa forskare anser att de blir för deskriptiva och därför olämpliga för 

analyser och utvärderingar (Denscombe, 1998). När det gällde denna studie var min 

största farhåga att jag genom min närvaro skulle påverka eleverna eller läraren. Jag kan 

givetvis inte avgöra om detta skedde, men jag försökte att förhindra att så blev fallet 

genom att närvara i klasserna under en längre period, vilket förhoppningsvis ledde till 

att jag blev ett naturligt inslag i klassrummet. 

 

6.2 Kvantitativ kontra kvalitativ 

För att kunna forska om samhällsprocesser behöver vi både kvantitativa och kvalitativa 

data skriver Ahrne & Svensson (2012), de anser att det därför är olyckligt att det sedan 

länge funnits en skarp skiljelinje mellan dessa i den samhällsvetenskapliga 

metoddiskussionen. Det som skiljer dessa metoder åt är framförallt olika sätt att ta fram, 

arbeta med och analysera data, men det har även beskrivits som hårda respektive mjuka 

data – vilket lett till en onödig konstlad motsättning.  Det betyder inte nödvändigtvis att 

forskare som arbetar med kvantitativa respektive kvalitativa metoder ser olika på 

forskning (a.a.). Bryman (2008) visar tvärt om på en rad likheter t.ex. att båda 

metoderna kopplar analysen av data till forskningslitteraturen och att båda försöker 

säkerställa att det inte förekommer någon avsiktlig störning. Jag har i min studie 

studerat ett fenomen och därför använt mig av en kvalitativ ansats med hjälp av 

intervjuer och observationer. 

 

6.3 Urval 

I mitt arbete som engelsk- och speciallärare har jag stött på en lärare som sällan eller 

aldrig önskar exkludera elever från den ordinarie klassundervisningen i engelska. Hon 

anser dessutom att det är enklare att inkludera alla än att arbeta med några få elever i 

behov av särskilt stöd i en mindre grupp. Detta har väckt min nyfikenhet och jag tog 

därför möjligheten att studera hur hon arbetar och hur eleverna ser på detta.  

 

Studien har skett i två 9:or och en 8:a på en högstadieskola i en mindre kommun och 

bestått av observationer och intervjuer av en lärare och totalt 8 elever.  En av klasserna 

har haft samma lärare i åk 7- 9 och hela tiden arbetat med den studerade metoden, de 

andra två har arbetat med denna lärare och metod i ett respektive två år. Läraren i fråga 

är lärare i engelska samt franska och har arbetat på detta sätt, mer eller mindre, under de 

senaste tio åren.  

 

De informanter som intervjuats har i första hand varit elever som haft tidigare erfarenhet 

av att arbeta i mindre grupper i undervisningen någon gång under sin skoltid. En elev 

hade andrahandsinformation från ”bästa kompisen” som inte själv ville bli intervjuad. 

Eleven ansåg sig genom detta veta hur det fungerade att vara inkluderad alternativt 

exkluderad samt även ha koll på hur övriga elever som inte hade egen erfarenhet av att 
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arbeta i mindre grupper utanför klassen såg på detsamma, varför det bedömdes lämpligt 

att låta även denna person delta. Några av informanterna hade vid detta tillfälle nått 

godkända betyg och andra inte. Jag har gått igenom tankarna bakom studien med 

eleverna och betonat att det jag önskar studera är hur de arbetar och vad de anser om 

detta, samt vill veta om de anser att det är ett bra arbetssätt för alla elever. Det har då 

funnits elever som själva tyckt sig lämpliga som informanter och önskat delta, - ett antal 

har omedelbart anmält sig själva som frivilliga för intervju. Några som sade sig ha 

erfarenhet av olika grupperingssystem men inte redan anmält sig fick dessutom 

förfrågan om de ville delta och då tackade tre ja och en nej till deltagande. Sammanlagt 

har jag genomfört sex intervjuer i åk 9 och två intervjuer i åk 8.  

 

Observationerna har bestått av sammanlagt 12 klassrumsbesök – relativt jämnt fördelat 

mellan klasserna. Tyngdpunkten har här framförallt legat på att observera de intervjuade 

eleverna och deras samspel med klassen. 

 

6.4 Forskningsetiska frågeställningar och överväganden 

Alla deltagare har informerats muntligt enligt Vetenskapsrådets (2002) anvisningar, om 

att deltagandet är frivilligt, att intervjuerna kan avbrytas när som helst samt att 

underlaget endast skall användas till en forskningsstudie i min utbildning och att 

respondenterna kommer att vara anonyma. Då ingen av de personer som intervjuats 

varit under 15 år, har inte skriftligt samtycke från föräldrarna varit nödvändigt, något 

som i ett första stadium verkade bli fallet. Bryman (2008) påtalar att skriftligt samtycke 

är att föredra om det är möjligt, samtidigt som detta kan skapa svårigheter i och med att 

det kan ta tid att få svar eller att svaren helt uteblir.  

 

Det står i Linnéuniversitetets regeldokument (FAK 2012/119) att risken för att 

informanter kan identifieras skall beaktas och den risken kommer att finnas eftersom det 

rör sig om en liten studie inom en begränsad krets, dock kan jag inte se att detta på 

något sätt skulle kunna påverka informanterna negativt. Tyngdpunkten i studien har 

legat på metodens möjligheter till inkludering, inte på enskilda elevernas resultat. De 

klasser som observerats har informerats om vad studien går ut på, varför jag genomför 

den samt att jag kommer att be ett antal elever och läraren att genom intervjuer närmare 

diskutera vad de anser om denna metod, med fokus på inkludering. 

 

6.5 Datainsamling och genomförande 

Vikten av att välja rätt metod för att få fram ny kunskap kan inte underskattas. Syftet 

och frågeställningarna måste ligga till grund för hur man resonerar. Semistrukturerad 

intervju är ett bra sätt att genomföra kvalitativa undersökningar enligt Hulten, Hultman, 

& Eriksson (2007) och eftersom detta är en liten undersökning med fokus på åsikter och 

upplevelser kändes det som lämpligt. Det fanns även tankar på att genomföra 

undersökningen i form av enkäter med uppföljning, - men detta upplevdes som osäkrare 

och skulle troligen leda till ett mindre användbart material. 

 

Jag förberedde intervjuerna genom att göra en intervjuguide (bilaga C) med två 

övergripande teman, vilka utgått från frågorna och tankarna i syftet, varav det första 

berört hur man arbetar med inkluderingen i klassrummet och det andra hur metoden 

upplevs som verktyg för inkludering. Till dessa teman har det sedan funnits en rad 

relaterade frågor.  
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Intervjuerna har genomförts enskilt, i en lugn och för informanterna välkänd miljö, för 

att skapa största möjliga trygghet, något som är viktigt för resultatet (Bryman, 2008). 

Vid detta tillfälle har jag också haft möjlighet att ställa följdfrågor och reda ut begrepp. 

Jag valde att spela in intervjuerna med hjälp av en diktafon för att senare kunna 

transkribera resultatet. Det är svårt att både skriva och leda intervjun framåt samtidigt 

och resultatet blir då osäkrare och nyanser försvinner lätt. Det visade sig också att 

samma intervjufrågor kan leda åt väldigt olika håll beroende på vem man intervjuar. 

Ingen av de intervjuade personerna hade några åsikter om detta tillvägagångssätt.  

 

Data har också att samlats in genom deltagande observationer i klassrummet, för att få 

en uppfattning om hur metoden fungerar i praktiken för de elever som jag var 

intresserad av att studera. Observationerna gjordes i två 9:or  och en 8:a, under ett antal 

veckor i april och maj 2013. Inför observationerna hade jag konstruerat ett 

observationsschema utifrån strukturen: planering – genomförande – redovisning – 

utvärdering – delaktighet (bilaga E), för att täcka in så mycket av studiens syfte som 

möjligt. Samma tankar som vid intervjuerna har legat till grund för detta schema och 

dess centrala begrepp.  

 

Fangen (2011) menar att man kan tona ner sin deltagarroll alternativt sin observatörsroll 

allteftersom det passar situationen. Genom att själv delta så kan man undvika att de 

observerade blir stressade av ens närvaro, dock bör man tänka på att detta även kan 

påverka situationen på andra sätt så att eleverna anpassar sig och att detta leder till att 

situationen blir missvisande. Vid observation kan man också få tillgång till information 

som inte avslöjas vid intervjuerna (a.a.). Jag har rört mig i klasserna och ibland ställt 

frågor om arbetet men undvikigt att ta på mig en lärarroll för att inte påverka eleverna. 

 

6.6 Bearbetning och tolkning 

För att ge möjlighet till transkribering och citathämtning har intervjuerna spelats in och 

texterna har analyserats genom kvalitativ dataanalys (Bryman, 2008) med utgångspunkt 

i syftet och forskningsfrågorna. Resultatet som transkriberades innebar nio sidor text 

från elevintervjuerna och lika mycket från den intervju som gjordes med läraren.  

 

Bearbetningen av observationerna har skett genom sammanställning utifrån de teman 

och centrala begrepp som funnits i observationsschemat samt tolkning av resultatet, 

även detta anpassat till frågorna i syftet. 

 

6.7 Tillförlitlighet och giltighet 

Fördelen med intervjuer är möjligheten att förtydliga frågor och tolka även kroppsspråk, 

men nackdelen är att det alltid uppstår någon form av samspel som kan ge utslag i 

resultaten på ett sätt som inte är önskvärt (Hulten, Hultman & Eriksson, 2007). Det kan 

givetvis vara så att forskaren omedvetet påverkar respondenternas sätt att svara och det 

samma gäller analysen av deras svar. När det gäller tolkning av observationer varnar 

Fangen (2011) för att det är lätt att implicita tolkningar och generaliseringar letar sig in. 

”Vår mänskliga förmåga att förstå en situation som vi är del av kan påverka vår förmåga 

att vara goda observatörer” (a.a., s. 165).  

 

Givetvis har jag också funderat över studiens giltighet och om man hade fått fram andra 

resultat genom andra metoder, t.ex. en enkät som kunnat göras mer opersonlig och 

anonym. Det som talar mot detta är att jag då inte alls kunnat utveckla frågorna och jag 

har dessutom sett att elever gärna svarar på sådana undersökningar utan större 
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eftertanke, de vill bara snabbt vill bli färdiga. Däremot kan man argumentera att 

eleverna kanske inte riktigt förstått att tanken bakom det arbetssätt jag undersökt till viss 

del är att kunna inkludera alla elever i klassens undervisning och därför inte haft detta i 

åtanke när de svarat på intervjufrågorna. Detta kan förvisso till viss del ha påverkat 

svaren, men troligen inte negativt för studiens giltighet i stort. 

 

6.8 Generaliserbarhet 

Kvalitativa metoder och ansatser ger sällan generaliserbara resultat enligt Bryman 

(2008), men kan trots det ge intressant och användbar information.  

 

Denscombe (2009) menar möjligheten att generalisera resultaten i en fallstudie beror på 

i hur hög grad fallet är unikt eller om man kan göra en jämförelse med andra fall i 

samma kategori. Man bör alltid fråga sig hur representativt fallet verkligen är och om 

resultaten är unika för det studerade fallet - trots att de är intressanta (a.a.).  

 

I detta fall bör man då fråga sig om resultaten är möjliga att överföra till 

engelskundervisning i andra klasser och på andra skolor, företrädesvis på högstadiet och 

gymnasiet. Det är då viktigt att identifiera vissa nödvändiga kännetecken och ett av 

dessa bör vara förutsättningarna för och önskan att inkludera alla elever i 

klassundervisningen. Detta inbegriper då att det finns både organisatoriska, materiella 

och kunskapsmässiga möjligheter. Med dessa förutsättningar finns det all anledning att 

tro att resultatet skulle vara möjligt att upprepa. 

 

 

7 Resultat och analys 
Det som redovisas under denna rubrik är i huvudsak resultatet av observationerna och 

intervjuerna. Då det gäller framförallt observationerna har även en analys av hur jag 

upplevt vissa moment tagits med eftersom man annars lätt skulle tappa bort viktiga 

delar av händelseförloppet. 

 

Totalt gjordes åtta intervjuer med elever från tre olika klasser och en lärarintervju samt 

12 klassrumsobservationer. 

 

Resultaten och analys från de observerade lektionerna har sammanställts utifrån de 

centrala begreppen i observationsschemat (bilaga E) det vill säga; planering – 

genomförande – redovisning - utvärdering och delaktighet, med betoning på vad jag 

genom observationerna kunnat se, eller tyckt mig se. För att se observationer och analys 

lektion för lektion hänvisar jag till bilaga F.  

 

Intervjuerna redovisas i berättande text i samma ordning som frågorna ställdes. Frågor 

se bilaga D. När det gäller intervjuerna ligger tyngdpunkten på informanternas 

upplevelse av arbetssättet och deras egna erfarenheter. Elevernas svar visas först och 

sedan lärarens. 

 

Därefter sammanställs observationer och intervjuer i en mer tematisk form och då görs 

en sammanfattning av resultat och analys under en gemensam rubrik.  Detta 

tillvägagångssätt har jag valt eftersom mängden data är ganska omfattande.  Det kändes 

viktigt att underlätta för läsaren att uppfatta de teman som varit bärande genom studien 
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och samtidigt på ett smidigt sätt få en förståelse för resultaten men även att själv kunna 

kontrollera vad analysen baserats på. 

 

7.1 Observationer 

Under denna rubrik kommer jag att redovisa sammanställningen av observationerna. Jag 

studerade klassens samspel med varandra och läraren och jag lade också en tyngdpunkt 

på observationen av hur arbetssättet och metoden fungerade för de elever jag intervjuat. 

Tholin (1992) menar att målet när man arbetar med AL är att eleverna skall ta ett större 

ansvar och bli mer medvetna om sin egen inlärning och att arbetsgången vid det 

praktiska klassrumsarbetet i princip alltid är liknande. Jag har utifrån syftet med min 

studie gjort tillägget ”elevens delaktighet”, för att betona det specialpedagogiska 

perspektivet dvs. möjlighet till inkludering av alla elever.  

 

7.1.1 Planering  

Läraren inleder alla lektioner med klara instruktioner på engelska både muntligt och 

skriftligt. Hon frågar om någon inte förstått, men på de lektioner jag deltog var det 

ovanligt att någon räckte upp handen och när detta skedde bara ”känt” starka elever. 

Tycker läraren att det verkar som att någon ändå inte förstår går hon en sväng för att 

förklara ytterligare när de andra börjat jobba. Strukturen består av att lektionerna oftast 

är delade i två olika aktiviteter t.ex. hörförståelsediagnos eller en genomgång och sedan 

eget läsande, skrivande eller en muntlig aktivitet. Eleverna uppmanas tänka igenom vad 

de behöver jobba med – att sätta upp mål.  Det finns en mängd olika material samt 

skönlitteratur och tidningar att tillgå i klassrummet och i åk 8 har eleverna dessutom 

egna Ipads. Planscher med olika checklistor finns uppsatta väl synliga platser. De är 

alltid placerade i större eller mindre grupper i klassrummet. Några elever sitter bara två 

och två. Grupperna är oftast utifrån elevernas eget val, men kan ändras om läraren anser 

att det behövs, vilket skedde ett antal gånger.  

 

7.1.2 Genomförande 

Ofta under lektionen är det gemensamma genomgångar av viktiga ord och begrepp eller 

struktur när det gäller en skrivuppgift, där allt även skrivs upp på tavlan. Ett antal 

lektioner innebär en kort gemensam diagnos som läraren betonar är för att de själva 

skall veta vad de behöver jobba med. Här förväntas eleverna läsa frågorna själva vilket 

ett antal ser ut att ha vissa svårigheter med. Eleverna får sedan tala om huruvida det gick 

bra och om de var nöjda med sin insats – alla anser att det var OK, men en del av de 

elever som är med i studien ser lite tvivlande ut. Det är ofta diskussioner om bedömning 

och övningar där eleverna får arbeta med att fundera över var de ligger i förhållande till 

målen. Läraren påminner om att använda ”Gridden” (bilaga A) och övriga checklistor 

samt annat bedömningsmaterial som finns i klassrummet.  

 

Eleverna jobbar med olika saker utifrån behov, utom på några lektioner där de skall 

genomföra en av läraren bestämd uppgift, - den begränsning som finns är att de inte 

skall störa varandra. Vill man prata under en ”tyst” lektion får man gå ut i grupprummet 

och om man vill lyssna på något är det hörlurar som gäller. De elever som jag valt att 

studera arbetar oftast med att läsa eller lyssna när de kan välja själva . När de arbetar 

cirkulerar läraren alltid i klassrummet men eleverna uppmanas att i första hand hjälpa 

varandra, vilket sker vid vissa bord men ej vid andra. Några elever har svårt att 

koncentrera sig och komma igång. Läraren ger förslag på vad de som är osäkra kan 

jobba med. Allt prat skall huvudsakligen bedrivas på engelska både i elevgrupperna och 

mellan lärare och elever, - resultatet av detta varierar. Ett antal av de elever som är med 
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i studien sitter oftast tysta eller pratar svenska med sina kamrater. Vid några lektioner 

ser man gemensamt på film och diskuterar den i grupper, men även här är det svårt för 

vissa elever att våga prata. När eleverna jobbar med spel ser man dock en klar 

förbättring av detta, de flesta verkar då spontant att försöka prata engelska.  

 

7.1.3 Redovisning 

Huvuddelen av redovisningen av elevernas arbete och bedömningen från lärarens sida 

sker under det löpande arbetet på lektionerna. Hon cirkulerar i klassen, pratar med 

elever och tittar på det som de arbetar med. Böcker och tidningar redovisas också 

genom en loggbok som det skrivs i efter varje lästillfälle och här kan man gärna skriva 

det på svenska för att visa att man förstått innehållet i boken. När materialet är färdigläst 

görs sedan en redovisning på något sätt och då skall det helst vara på engelska, men det 

behöver inte vara skriftligt. Diskussioner och samtal spelas in på diktafon, även om det 

bara är läraren som pratar med en elev, eller skickas som ljudfil när det passar bättre. 

Skriftliga utkast lämnas in för formativ bedömning och förväntas sedan bearbetade 

komma tillbaka till läraren i färdigt skick gärna via mail men kan också lämnas in på 

papper. Powerpoint och inspelning av korta filmer används också gärna vid 

redovisningar. Vad jag kunde se bland de elever jag valt att studera så övervägde 

redovisningar på svenska av läst material samt skriftliga redovisningar på engelska som 

alla förväntades lämna in. Läraren uppehöll sig också mycket hos dessa elever under 

lektionstiden. 

 

7.1.4 Utvärdering 

Utvärderingen kan röra hur arbetet gått för eleven personligen, men också vad eleverna 

ansett om ett visst arbetssätt eller område. Eleverna uppmanas ofta att fundera över om 

de tycker att deras resultat enligt diagnoser och deras ESP profil överrensstämmer med 

vad de kan och har visat i klassrummet, samt att tänka över vad detta innebär för deras 

fortsatta arbete. De får också utvärdera hur arbetet i grupperna gått och vad resultatet 

blivit vid t.ex. diskussioner. Detta redovisas genom att någon i gruppen talar om vad 

man kommit fram till och detta sker företrädesvis på engelska. Vid mina observationer 

kunde jag konstatera att de elever jag studerat, med något undantag, var mycket tysta 

vid sådana tillfällen. Eleverna ombeds också att regelbundet hjälpa varandra att 

utvärdera var de ligger. Även här kunde jag se att de studerade eleverna var lätt 

undvikande när det gällde att visa fram sina arbeten för kamraterna, däremot hade de 

inga problem med att visa det för läraren. När klassen genomför diagnoser diskuteras 

alltid vilken nivå diagnosen kan anses ligga på och vad detta innebär samt om man skall 

fortsätta med liknande diagnoser eller byta till andra. Resultatet vid dessa tillfällen blev 

alltid att nivån ansågs vara OK, men tittade man på vissa av de studerade eleverna fick 

man en känsla av att det kanske inte riktigt stämde. Läraren cirkulerar ofta och pratar 

med enskilda elever och de tittar tillsammans på elevens ESP profil och läraren ger 

också förslag på vad eleven kan jobba vidare med, vilket verkade uppskattas mycket av 

alla. 

 

7.1.5 Delaktighet 

När det gäller de gemensamma genomgångarna och diagnoserna ser vissa av de elever 

jag studerat ut att ha svårt att hänga med, men ingen säger något inför klassen. De tittar 

sig gärna omkring för att få vägledning, något som fungerar bra i vissa fall och sämre i 

andra, beroende på relationen med de som sitter i närheten. Detsamma gäller 

delaktigheten i de diskussioner som förs i samband med diagnoser och när eleverna 

skall rätta sina egna svar.  Mycket är, vad jag kan se, beroende på hur de fungerar med 

de som sitter närmast. När de skall tala om ifall de ansåg det lätt eller svårt samt fundera 
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över om de nådde önskat resultat är de antingen tysta eller menar att det gått som de 

tänkt, oavsett resultat. Även när det gäller att titta på och utvärdera varandras arbeten är 

det framförallt de lite svagare eleverna som undviker att delta i detta och diskuterar 

gärna annat istället. Dessa elever ägnar sig också till övervägande del åt att läsa eller 

lyssna när de får planera själva. 

Vid gruppdiskussioner kan man se en klar skillnad mellan flickor och pojkar, även här 

blir vikten av relationer och gruppsammansättning tydlig. Grupperna blir oftast 

enkönade när eleverna väljer själva och inom flickgrupperna finns det generellt en 

stödjande attityd där alla är delaktiga, i viss mån dock beroende på vilka som ingick i 

gruppen. Inom pojkgrupperna kan man se en viss tendens till en lite överlägsen attityd 

till de som har svårt att uttrycka sig, vilket leder till att vissa är tysta eller ägnar sig åt 

annat. Även problem med koncentration och ointresse att delta är tydligare här – men 

kan lika gärna bero på osäkerhet. 

 

Delaktigheten är däremot generellt sätt mycket god bland alla elever när grupperna 

ägnar sig åt spel och friare aktiviteter, då blandas flickor och pojkar samt starka och 

svaga elever i större utsträckning. 

 

7.2 Intervju elever 

Eleverna fick börja med att berätta vad de ansåg om ämnet engelska, motivera sina 

åsikter och jämföra med tidigare skolår. Detta för att få en uppfattning om huruvida de 

ansåg att engelska var något man behövde kunna, hur stor deras motivation var samt om 

olika arbetssätt och innehåll påverkat deras sätt att se på ämnet. 

 

7.2.1 Bakgrund – språklig medvetenhet i engelska 

Alla elever tyckte att det var bra att lära sig engelska, och gav olika exempel på varför 

man behöver kunna det. Saker som de lyfte fram var, vid sommarjobb, resor och 

framtida aktiviteter eller som en elev uttryckte det: ”det är jätteviktigt – man använder det i 

allt”. Det fanns dock en annan elev som menade att: ”man har ju Google translate”.  
 

De gav alla uttryck för att det var svårt, men en del ansåg att det var roligare nu på 

högstadiet och andra att det var tråkigare. Det som var roligare var lekar och sånger, fast 

som någon uttryckte det: ”då gjorde man lite mer oseriösa saker – fast det skulle ju vara patetiskt 

nu”. 

 

7.2.2 Lektionerna - planering och genomförande 

Nästföljande frågor rörde hur de jobbade på lektionerna och om alla elever ofta jobbade 

med samma saker.  

 

Här svarade de att lektionerna var uppdelade på så vis att vissa dagar var det t.ex. 

läsning och skrivning och vissa prat och spel, för att inte störa varandra. ”Det är sällan vi 

jobbar tillsammans hela klassen, - ingen gör typ samma sak”. 

 

De jobbade mycket självständigt ansåg de flesta: ”läser gör vi samma lektion men i olika 

böcker”.  

 

Någon tyckte att det berodde på hur man satt om man jobbade med samma saker, de 

ansåg generellt att de hjälpte varandra i hög grad. Ibland fick de en uppgift eller ett test 

som alla skulle göra, men när man var klar fick man välja. Vissa saker skulle stämmas 

av med läraren men som någon sa: ” man får fokusera på det man behöver".  
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7.2.3 Kunskap och individuell utveckling 

De två följande frågorna gällde hur läraren kan se vad eleverna kan och vad eleven 

behöver utveckla. 

 

Eleverna berättade att de inte har några läxor men får tester på hör- och läsförståelse. 

Sedan går läraren runt och lyssnar när de pratar med varandra och de skriver de om 

böcker som de läst, först på svenska efter varje gång och slutligen en sammanfattning på 

engelska. De lämnar in ”grejor” de skrivit. För att stämma av vad var och en behöver 

jobba mer med har läraren en bok hon för in det i. 

 
Hon fyller i för varje elev och sen så ser man väl där hur man ligger. Så finns det ju 

en checklista man kan kolla vad man skall kunna. 
 

De flesta av eleverna uttryckte viss självkritik och ansåg att de kanske slarvade lite med 

att kolla checklistor och jobba med det de verkligen behövde. En elev konstaterade dock 

att: 
Jag har ingen aning om hur hon kollar. Ja - spelar in när vi pratar kanske. Har sett 

boken men vet inte vad den är till. Om hon säger att jag skall göra något och jag inte 

orkar och är tillräckligt envis så får jag göra något annat. 

 

7.2.4 Gemensam undervisning och inkludering 

Vissa lektioner och genomgångar måste av praktiska skäl bli gemensamma även i en 

klass där man arbetar med AL. Frågan gällde därför hur dessa upplevdes, om eleverna 

ansåg att det var svårt att hänga med. 

 

Här kunde man av resultatet se att eleverna i åk 8 verkade tycka att det var svårare än de 

övriga. Men precis som övriga svarade de att det beror på vad det rör sig om och om 

man är koncentrerad eller ej.  

 
Det beror på vad det är för saker – man är ju bättre på vissa saker än andra. Realia 

och sånt kan jag knappt nånting om, så då är det svårt att hänga med. Om man 

missar nåt så kan det vara det.  

 

En positiv sak var, menade flera elever, att läraren talade tydlig engelska och någon elev 

sade att om det var riktigt svårt brukade man gemensamt i klassen säga till och få en 

förklaring. 

 

7.2.5 Inlärningsprofil 

Att arbeta med AL kräver en viss medvetenhet hos eleverna för att fungera som bäst, 

nästa fråga rörde därför om eleven visste eller hade funderat över hur han eller hon lär 

sig bäst. 

 

Alla svarade mer eller mindre snabbt på frågan. Det verkade som att de flesta hade 

reflekterat, åtminstone lite, över hur de ansåg att de lärde sig bäst.  

 

Svaren varierade en hel del. Två elever ansåg att de lärde sig bäst genom att läsa, en 

genom att jobba i grupp och diskutera samt att sedan skriva ner resultatet, ytterligare en 

genom glosläxor och en annan genom att jobba i en övningsbok. De övriga sa att det 

varierade men att de föredrog film. En av dessa ansåg att han kunde se engelsk film med 

svensk text, han lyssnade i alla fall och lärde sig engelska, medan en annan ansåg att 

man gärna först kunde se engelsk film med svensk text, men sedan skulle man se den 

igen med engelsk text eller utan text alls, för att lära sig mer.  
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Man kan ju filmen utantill, men utan text, så man hör ju vad dom säger, det kan vara 

lite svåra ord, men man kan ju nästan lista ut när man sett den flera gånger – det är 

bara att lyssna. 

 

7.2.6 Valfrihet och medvetenhet 

Nästa två frågor gällde vad eleven oftast jobbade med på lektionerna och om detta 

överensstämde med vad eleven ansåg sig behöva jobba mest med.  

 

Samtliga elever svarade att det de oftast och helst jobbade med inte var det de trodde sig 

behöva mest. Alla hade dock klart för sig vilka delar de ansåg sig behövde träna. Men 

som någon uttryckte det:  

 
Lite så är det väl att man tar det som är roligt. De blir väl lätt så men man skall ändå 

göra det som är lite jobbigt mer liksom. 

 

7.2.7 Egen kunskapsbedömning 

En viktig del när man jobbar med ESP och AL är förmågan att bedöma sin egen 

utveckling och sina kunskaper. Det finns ett antal verktyg att tillgå såsom checklistor 

(bilaga C) och skalor för självbedömning; av eleverna kallad ”Gridden” efter sitt 

engelska namn ”self-assessment grid” (bilaga A). En fråga rörde därför hur eleverna 

jobbade med detta. 

 

Elevernas svar visade på att de ansåg sig vara dåliga när det gällde att själva använda 

dessa verktyg. Det dominerande svaret var att de kände på sig var de låg och att läraren 

hade en bok där de kunde se var de befann sig inom de olika färdigheterna och hur deras 

kunskaper utvecklade sig. Några refererade till checklistan och ”Gridden” men ansåg att 

det var svårt att se själva. ”Det är bara en massa bokstäver överallt”. 

 

7.2.8 Inkludering eller nivågruppering 

En del av syftet var att ta reda på elevernas syn på möjligheten till inkludering av alla 

elever i klassens undervisning. Huruvida de ansåg att detta var positivt eller om 

differentiering och nivågruppering var att föredra. De ombads också att motivera sina 

svar ur både kunskapsmässig och social aspekt. 

Alla elever utom en ansåg att det var bättre med undervisning i smågrupper än 

inkludering av alla i helklass oavsett undervisningsmetod. En av dessa ansåg dock att 

det berodde på vad man gjorde och vilka som var i klassen. En annan uttryckte att dessa 

mindre grupper borde vara blandade, inte nivågrupperade, för att nå maximal trygghet 

och utveckling. ”…då lär sig dom som kan mindre av dom som kan bättre”.  

 

En elev ansåg att helklass var att föredra:  

 
”Jag tror man lär sig mer på att vara i helklass. Annars är man så nåra – då hör man 

inte så mycket vad andra säger”. 
 

De övriga hänvisade till trygghetsaspekten och den lugnare miljön i en mindre grupp 

som positiva ur inlärningssynpunkt. 

 
När man säger fel så tror man att dom ska skratta och då låser man sig när man är i 

klassen och då känner man att jag ska aldrig prata mer. Dom som kan i en och dom 

som är lite mer osäkra i en är bättre. Dom som är osäkra kan ju bli starka 

tillsammans. 

 

Det är lättare i gruppen för då vågar man prata mer.   
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…om man har svårt för det så kan det nog vara skönt. 

 

Det är stökigt när alla är i samma rum. 

 

När det gällde den sociala delen så verkade de inte att oroa sig alltför mycket för något 

utanförskap. 

 
Tror inte att dom känner sig utpekade – man pratar inte så mycket om det, de är 

mera att alla går till sitt. Jag tror inte man tänker på det sättet, det är bara att alla kan 

olika mycket, de kanske är bättre i något annat. 

 

Kände mig inte utanför – de är ju så de e. Visst man vill ju så klart vara bra på allt 

och vara med i den stora gruppen och hänga med på allt – men är det svårt så är det 

svårt. 

 

En elev konstaterar dock:  

 
”Jag tror att det är bättre att vara med i klassen – dom andra lektionerna är man ju 

alltid med klassen – jag tror det blir bättre - känns bättre”. 
 

7.2.9 Elever som inte kan inkluderas 

Den sista frågan innebar att eleverna utifrån det arbetssätt som klassen nu har med AL 

och ESP ombads fundera över om det fanns någon kategori elever som de ansåg inte 

skulle kunna inkluderas i klassens undervisning.  

 

Här var det mycket tydligt att eleverna ansåg att det fanns två grupper där det kunde bli 

problematiskt, nämligen de som kunde för lite engelska och de som hade problem med 

koncentrationen. I båda fallen angav de liknande orsaker dvs. att det är ganska fritt 

arbetssätt och att det bygger på att man tar eget ansvar. När det gällde den första 

gruppen tog de elever med annat modersmål som exempel; där de inte läst engelska i 

alls eller i någon större utsträckning innan de kom hit. I det andra fallet ansåg de att det 

kunde bli ett störande moment för andra elever samt att det inverkade menligt på 

eleverna själva när det gällde de som inte kunde koncentrera sig.  

 
”Dom kan ju gå iväg liksom - ofta är det många som går iväg och då blir det inte så 

mycket gjort”. 

 

7.3 Intervju lärare 

Även lärarintervjun började med lite bakgrundsfrågor för att ta reda på varför hon 

jobbade med just ESP och AL samt vad detta arbetssätt innebar för henne. 

 

7.3.1 Bakgrund 

Läraren menade att ursprunget fanns att hitta så långt tillbaka som i hennes egen 

skolgång, där hon ansåg att hon mest fick sitta och vänta på att alla skulle göra samma 

sak, vilket förtog glädjen i att lära sig. Sedan kom hon som engelskalärare i kontakt med 

Språkportfolion och Autonomous Learning genom det engelska nätverket i hennes 

kommun och i samma veva gick hon en kurs i kunskapssyn och bedömning på 

Göteborgsuniversitet. Allt detta sammanföll och hon bestämde sig för att pröva detta 

arbetssätt. Efter ett tag blev hon dessutom tillfrågad om att ingå i referensgruppen för 

ESP vilken anordnats genom Uppsala universitet, något som ytterligare ökade hennes 

intresse. 

Hon anser att grunden i detta arbetssätt är att man försöker tänka själv och att det kräver 

lite annat av eleverna än vad traditionell undervisning gör. Det tar dessutom mycket tid 
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och det kräver stort tålamod av läraren – det handlar om att eleverna måste få utrymme 

att träna detta arbetssätt. Läraren måste också hela tiden jobba med bedömning av 

eleverna i klassrummet och hinna se vad de håller på med. Dessutom måste läraren vara 

väl förberedd och alltid ha förslag på en alternativ uppgift, framförallt till elever som 

inte klarar att styra helt och hållet själva. Det gäller att hitta det som passar var och en 

och bygga på deras intressen. Ibland tror nog eleverna att det är svårare än det är – det 

är lite det här med att de skall våga och få dem att se sin potential menar hon. 

 
Jag måste ge dem tid och jag måste låta dem pröva olika saker först innan de 

kommer underfund om vad som funkar och inte funkar. Min åsikt är väl att de allra 

flesta mår bättre av att vara i klassrummet men då får man inte säga att alla skall 

göra samma sak på samma tid och på samma sätt. Det är lite det som är vitsen med 

ESP - att kunna se sina egna behov och kunna kontrollera sig själv. I ESP kan man 

ju få förslag på vad man kan jobba med – där finns ju sånt. Jag skulle kunna prata 

om t.ex. familjeförhållanden och fritid och se vilken nivå jag ligger på och hur jag 

utvecklas.  

 

Jag går igenom det tillsammans med eleverna. Därför tar det ganska lång tid innan 

det börjar bli någon form av resultat i mitt klassrum. Det tar lång tid framförallt för 

elever som har det lite svårt men å andra sidan är det nästan dom som är ambitiösast 

när man slutar sen – de har hundra koll på vad de behöver jobba med och känner att 

de kommit rätt lite grann. 

 

Hon berättar att i början så jobbade hon med alla delar av ESP utifrån 

lärarhandledningen, men att hon har kommit fram till att det fungerar så olika i olika 

grupper och att då blir detta arbetssätt för tidsödande, varför hon utvecklat en ”egen” 

variant. För att alla skall hänga med brukar hon börja med att gå igenom målen och det 

centrala innehållet och sedan jobba med de delar som rör hur man lär sig och vilka språk 

eleverna redan kan. Hon går också tillsammans med eleverna igenom mål och kriterier 

för de olika betygen i varje årskurs och försöker att strukturera detta på samma sätt som 

i ”Gridden” i ESP. 

 

7.3.2 Förutsättningar 

Eftersom kombinationen AL och ESP innebär ett lite annorlunda arbetssätt än att arbeta 

bara med text– och workbook rörde nästa fråga själva genomförandet i klassrummet. 

Huruvida det krävs några speciella förutsättningar för att det skall vara möjligt att arbeta 

så här. 

För att det skall fungera optimalt så krävs det lång förberedelsetid och ett klassrum där 

allt kan finnas samlat menar läraren. Det krävs skönlitteratur och andra texter av massor 

av olika slag. Tidningar gällande olika intresseområden, cd-böcker, musik, spel och 

pratkort. Uppgifter av olika slag som kan kopplas till nästan vad som helst är viktigt. 

 
Men sen skönlitteratur på rätt nivå – inte förkortade lättskrivna böcker utan böcker 

som är skrivna på engelska för engelska ungdomar med läs- och skrivsvårigheter – 

är perfekta för våra ungar att börja i. Det är intresseområdena det handlar om – det 

är intresset som skapar motivationen. 

 

Det är tidskrävande menar hon eftersom det krävs att hon själv läst allt material för att 

kunna bedöma och hjälpa eleverna. Gamla läroböcker finns också i klassrummet men 

används inte på det traditionella årskursbundna sättet utan för att träna individuell läs- 

och hörförståelse utifrån elevens behov. I vissa mån har eleverna tillgång Ipads och 

datorer för skrivhjälp och annan träning. 
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7.3.3 Planering och genomgångar 

De följande frågorna rörde hur läraren la upp planeringen av sina lektioner och om det 

trots allt fanns lektioner där man hade gemensamma genomgångar och eleverna 

förväntades göra samma saker. 

Det tog några år innan planeringen blev bra enligt läraren. Nu försöker hon planera 

tillsammans med eleverna och de bestämmer sedan vilken inriktning lektionerna skall 

ha. Man kan inte blanda prata, läsa och skriva, för då sitter en del och pratar och stör 

dem som behöver skriva eller läsa. ”Eleverna vet att nu är det den dagen - då har vi 

inriktning det här - sen kan det variera inom lektionen t.ex. 30 min läsa och därefter 

skriva”. Hon menar att någon form av struktur bör man alltid ha och den går hon 

dessutom igenom i början på varje lektion och den skrivs också på tavlan. 

 

Ibland har klassen gemensamma genomgångar eller avstämningar. T.ex. om de skall se 

en film tillsammans så brukar en av frågeställningarna vara; vad gör denna film i vårt 

klassrum – varför ser vi den? Eller vid realiafilmer; vad är det för likhet med Sverige?  

Läraren menar att även de svaga eleverna brukar kunna klara sådana frågor efter ett tag. 

Hon betonar att dessa gemensamma diskussioner är ett viktigt led i eleverna 

bedömningsträning. 

 

Läraren berättar att hon försöker prata engelska hela tiden, men att hon sedan söker upp 

elever som hon sett inte har förstått medan de övriga kan fortsätta arbeta med annat de 

behöver. 

 
Jag hinner – för när vi väl kommit igång då kan jag ägna mig åt dom eleverna som 

behöver mig bäst. Därför de starka eleverna fixar ju det här ganska snabbt även om 

dom ju fortfarande behöver respons allihop – men de är mer självgående och då 

finns ju tiden på ett annat sätt. 

 

7.3.4 Behov och stöttning 

En viktig del av arbetet med ESP och AL är att läraren ser elevens behov och kan stötta 

med att föreslå lämpliga verktyg för inlärning, framförallt nät det gäller lite svagare 

elever. Därför bad jag läraren beskriva hur hon gick tillväga med detta. 

Hon menar att det måste få ta tid och mycket diskussion, eleverna måste få testa många 

olika saker och att det ju också handlar om att de testar ett nytt arbetssätt. Deras 

individuella behov ser hon på många olika sätt, det kan vara något så enkelt som en kort 

snabb diktamen av en rolig historia för att avgöra nivån på skrivandet. Sedan menar hon 

att en bra stöttning förutsätter att hon vet vad som finns att tillgå i klassrummet, vet vad 

man kan göra och har många förslag.  

 
En svagare elev kan ta en bok som ligger på en lägre nivå och jobba för att uppnå 

målen. Det handlar hela tiden om att de själva har koll på att de lägger sig på för låg 

nivå. Men om man inte har nått målen innan då måste man ju börja med att försöka 

ta sig upp. Ofta handlar det om att de kan någonting lite bättre än det andra och 

behöver jämna ut sin profil. 

 

7.3.5 Utveckling och bedömning 

Sedan kom två frågor gällande hur hon bär sig åt för att bedöma elevernas utveckling 

och om de har nått målen. 

 

Läraren berättar att hon tagit fram en schematisk bild (se figur 1) för varje elev, dessa 

har hon sedan samlat i en bok. Bilden är uppbyggd av en sammanfattning av 

Självbedömningstablån ” self-assesment grid” (bilaga A) som finns i ESP, samt en 
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sammanfattning av innehållet i checklistorna (bilaga C) och betygskriterierna för avsedd 

årskurs. Där för läraren in allt eleven gör inom de olika områdena höra, läsa, samtala, 

tala, skriva och realia - och både elev och läraren kan se elevens egen profil. Ligger 

eleven på B1 i åk 9 så motsvarar det ett E i betyg enligt kriterier och steg (bilaga B) i 

ESP. Eleven kan när som helst få titta på sin egen ESP profil för att se inom vilket 

område de behöver träna mer. Profilen är oftast taggig men just detta tydliggör för 

eleven vad de behöver koncentrera sig på. Hon jobbar sedan hela tiden med att diskutera 

bedömning och med att försöka få eleverna att förstå vad det innebär om de till 

exempel. når A2 inom hörförståelse i åk 8.  

 

Figur 1. Underlag för schematisk elevprofil. Innebörden av stegen finns beskrivet i 

bilaga A, B och C. Läraren har själv utökat med + för att få större tydlighet.  

 
 A1 A1+ A2 A2+ B1 B1+ B2 

 
 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

Läraren säger också att efter varje lektion så noterar hon vad eleven hållit på med för att 

hålla koll på att de inte jobbar med samma sak varje gång. Sedan förekommer det vissa 

gemensamma test, framförallt i hör- och läsförståelse, men det är inget man kan öva till 

och har mer formen av diagnoser där framförallt eleven själv skall känna om det är 

något område där de inte nått upp till målen. Lite liknande det som senare kommer på 

de nationella proven fast i mycket mindre omfattning menar hon. 

 
Det handlar om att stämma av om det är E eller inte. Pratar gör vi ju hela tiden, men 

även där kan det ju vara så att man känner att någon elev behöver lite extra. Då får 

de välja vilka de vill prata med och gå in i grupprummet så spelar jag in. Även de 

svagaste brukar vågar prata då. Men det har hänt att elever sagt att jag vill bara prata 

med dig – det går givetvis också bra och även då spelar jag in för att kunna göra en 

säkrare bedömning. 

 

7.3.6  För och emot inkludering 

Precis som eleverna så blev läraren tillfrågad om hon ansåg att man vann något på att 

inkludera alla elever i klassens undervisning eller om det fanns andra sätt att arbeta som 

var att föredra. 

 
Jag har haft smågrupper och det är så grymt energikrävande när man kanske har ett 

litet gäng som drar åt olika håll och det ofta inte heller finns någon motor. Det är 

kanske mer jobb just det här att försöka hålla koll och att försöka hitta material, men 

det är mindre psykiskt påfrestande. Sedan tycker jag att den stora fördelen är det 

sociala och ibland måste det gå först – de skall ju faktiskt ut i livet sen. De flesta tror 

jag inte har större förutsättningar att nå målen i en liten grupp – de flesta tror jag blir 

peppade av att vara tillsammans med sin klass. 
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Läraren menar dock att förutsättningen för att detta skulle fungera är att eleven inte ska 

behöva känna pressen av att alltid prestera samma saker som alla andra . 

 

7.3.7 ”Omöjliga fall” 

Den sista frågan rörde om läraren ansåg att det fanns några elever och i så fall vilka som 

inte kunde inkluderas i klassen när man jobbar med ESP och AL. 

 

På detta svarar läraren att: ”egentligen tror jag inte det - jag tror att det handlar mer om läraren. Man 

behöver ju också träna för att känna sig trygg med alla kategorier av elever”.  

 

Hon refererar sedan till att det kan vara svårt med elever som kanske kom hit från andra 

länder och inte har någon engelska i botten alls, eller kan mycket lite. Det får inte bli att 

de misslyckas hela tiden. För andra elever i svårigheter menar hon att det kan fungera 

precis tvärtom. 

 
Elever som haft väldigt svårt  för engelska och kanske kommer hit utan betyg från 

sexan, reagerar innan de förstått systemet. De förväntar sig en fortsättning på 

svårigheterna och vet inte riktigt hur de skall hantera det här, men samtidigt så måste 

jag ju säga att det inte tar så väldigt lång tid innan de börjar känna – ja men det här, 

jag fixar ju det här! Och just när man använder den här profilen så kan dom se det, 

för de är ju i regel bättre på något, t.ex. förbereda något muntligt och framföra det i 

en liten grupp eller för mig. Då kan du nå E på detta nästa hur lite engelska du än 

kan, sen är det bara att fundera vad det var som fungerade, utnyttja de hjälpmedel 

som finns och gå vidare. Har man klarat en sak så är det lättare, de ser de målet 

komma närmare i sin profil. Alla kan utvecklas från sin utgångspunkt. 

 

När det gäller elever med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter anser hon sig inte vara 

någon expert, men med hjälp av Ipads, datorer och ljudböcker tycker hon att det går att 

få det att fungera utan större problem. Det finns redan nu ett tiotal som lyssnar på 

böcker och boklogg skrivs på svenska eller talas in. De har också möjlighet att diskutera 

tillsammans med andra om vad de läst eller lyssnat på och så spelar hon in. Texter kan 

läsas in och översättas till tal och vice versa. Dessutom jobbar eleverna alltid 

tillsammans och uppmuntras att hjälpa varandra. 

 
Man ser efter ett tag hur de där bitarna fungerar – i början får man flytta runt på 

eleverna lite. Det är också en grej att försöka få dem att inse att det är dom som 

ansvarar. De kan alltid diskutera med sina kompisar och det är faktiskt jättebra för 

de starkare också, man lär sig mycket på att förklara. 

 

Elever med koncentrationssvårigheter kan kanske fungera bättre i en liten grupp men då 

tappar man den sociala träningen som de ofta behöver anser läraren. 

 

Det som visat sig svårt är enligt läraren att ta över elever som suttit i en liten grupp hela 

sin skoltid och sedan kommer i åk 9 och ska vara med i klassen. Om det fungerar bra 

eller ej tycker hon också beror mycket på stämningen i klassen, något som hon anser sig 

kunna jobba med på ett helt annat sätt om hon får ha klassen under hela högstadietiden. 

Hon kan också erinra sig en elev som tyckt att det var fruktansvärt jobbigt att vara i 

klassen hela tiden och därför blivit flyttad till en liten grupp, så givetvis finns det 

undantag menar hon. 
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8 Sammanfattning av resultat och analys 
Både observationer och intervjuer har här sammanställts under temaområden knutna till 

syftet och forskningsfrågorna för att förtydliga för läsaren. 

 

8.1 Tema 1 – Planering och genomförande  

Detta tema rör hur klassen jobbar med AL och ESP och vad detta innebär när det gäller 

möjligheten till inkludering av alla elever. 

 

Enligt eleverna så jobbar de mestadels väldigt självständigt. Detta stämmer väl med vad 

läraren uppger. Läraren menar att detta arbetssätt innebär att eleverna måste tänka lite 

mer själva och kräver mycket tid och stort tålamod från lärarens sida. Det gäller att hitta 

vad som passar var och en och bygga på deras intressen. Dessutom krävs lång 

förberedelsetid, en mycket påläst lärare och ett klassrum där en mängd olika material, 

som kan användas på olika nivåer, finns samlat. Slutsatsen av detta är att eleverna måste 

få testa många olika saker och läraren måste ta sig tid att diskutera eftersom det 

dessutom rör sig om ett annat sätt att arbeta. Little (2011) menar att autonomi är när vi 

lär saker för att vi vill göra dem och att det är viktigt att se skillnaden mellan de elever 

som är fokuserade på vad vi önskar och de som fokuserat sin autonomi någon 

annanstans. 

 

Läraren inleder alla lektioner med klara instruktioner på engelska, både muntligt och 

skriftligt på tavlan. Vissa lektioner är avsatta till en viss sorts arbete. Strukturen består 

av att lektionerna oftast är delade i två olika aktiviteter t.ex. hör- eller 

läsförståelsediagnos och sedan eget läsande eller skrivande. De jobbar enligt eleverna 

med samma områden t.ex. läsa och skriva eller tala och samtala, men oftast inte med 

individuella saker inom området. Alla uppmanas av läraren att alltid tänka igenom vad 

de behöver jobba med. Enligt Lightbrown & Spada (1997) lär man språk genom 

meningsful input och att detta förhindras om eleven är ointresserad eller uttråkad. 

 

Det är viktigt med struktur och att eleverna är med och planerar hur denna struktur skall 

se ut, så att alla vet vad som gäller. Läraren måste också vara mycket lyhörd för om 

någon elev inte förstår eller hänger med, framförallt vid gemensamma genomgångar och 

diagnoser. Hon menar att en bra stöttning förutsätter att hon vet vad som finns i 

klassrummet, vad man kan använda materialet till och kan komma med många bra 

förslag. Detta stämmer bra med vad Boaler (2011) skriver om vikten av att förse 

eleverna med öppna uppgifter på olika nivåer när man arbetar med elevaktiva arbetssätt. 

Eleverna är alltid placerade i grupper i klassrummet för att underlätta för eleverna att 

hjälpa varandra och att diskutera. Dessa grupper är oftast sammansatta utifrån elevernas 

eget val, men kan ändras om läraren anser att det behövs. Detta är viktigt att notera 

eftersom dagens kursplaner har en kommunikativ inriktning och eleverna förväntas 

klara att kommunicera på engelska (Skolverket, 2011b). 

 

Gemensamma genomgångar av viktiga ord och begrepp, där allt skrivs upp på tavlan 

förekommer regelbundet. Ibland finns det gemensamma diagnoser och genomgångar 

och då anser en del att det kan vara svårt att hänga med, vilket stämmer med vad jag 

tyckt mig kunna observera. Little (2011) beskriver AL som ett både socialt och 

individuellt sätt att arbete. Vi vill känna att vi behärskar det vi gör och Tholin (1992) 

menar att det är viktigt vid arbete med AL att tänka på att språkinlärning är en process 

som tar olika lång tid för olika elever. 
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Det är ofta återkommande diskussioner om bedömning och övningar där eleverna får 

arbeta med att fundera över var de ligger i förhållande till målen. Påminnelser om att 

använda ”Gridden” (bilaga A) och övriga checklistor samt annat material som finns i 

klassrummet sker regelbundet. Läraren cirkulerar alltid i klassrummet men eleverna 

uppmanas att i första hand hjälpa varandra. Allt prat bedrivs huvudsakligen på engelska 

både i elevgrupperna och mellan lärare och elever. De flesta eleverna är enligt dem 

själva medvetna om hur de lär sig bäst och ger mycket varierande svar, dock finns det 

en viss övervikt framförallt bland pojkarna när det gällde åsikten att film är det bästa 

sättet. Däremot är det de jobbar med inte särskilt väl överrensstämmande med vad de 

anser att de bäst behöver och flera uttrycker att det trots det individuella arbetssättet är 

svårt att visa vad man kunde i helklass. Detta tyder på vissa problem att nå fram till alla 

elever när det gäller det praktiska genomförandet trots att forskning visat att heterogena 

grupper gynnar både låg- och högpresterande elever (Boaler, 2011). 

 

8.2 Tema 2 – redovisning och utvärdering  

Här redovisas och analyseras observationer och åsikter gällande hur alla elevers 

utveckling och kunskaper mäts och utvärderas utifrån det individualiserade arbetssättet. 

 

Huvuddelen av redovisningen och bedömningen från lärarens sida sker under det 

löpande arbetet på lektionerna enligt lärare, elever och vad jag kunnat observera. Böcker 

redovisas genom loggbok som skrivs efter varje lästillfälle och när boken är färdig görs 

en redovisning på något sätt. Diskussioner och samtal spelas in på diktafon eller skickas 

som ljudfil. Skriftliga utkast och färdigt material skickas även till läraren via mail eller 

lämnas in som papperskopia. Powerpoint och inspelning av korta filmer används också 

gärna vid redovisningar. De elever som deltog i undersökningen föredrog redovisningar 

på svenska, skriftliga redovisningar på engelska eller muntliga tillsammans med enbart 

läraren. Eriksson och Miliander (1991) menar att eleven upplever det som en större risk 

att misslyckas i klassen än i en mindre grupp och Jenner (2004) påpekar vikten av att 

eleven tror på sig själv och sin möjlighet att lyckas. Det är kanske detta som ligger 

bakom valet av dessa tillsynes försiktiga redovisningssätt. 

 

Eleverna uppmanas att fundera över om de anser att deras resultat enligt diagnoser och 

deras ESP profil överrensstämmer med vad de kan och har visat i klassrummet, samt 

uppmanas att tänka över vad detta innebär för deras fortsatta arbete. Läraren cirkulerar 

ofta och pratar med enskilda elever och de tittar tillsammans på elevens ESP profil och 

läraren ger också förslag på vad eleven kan jobba vidare med. Hon går runt och lyssnar 

under lektionerna och spelar även in när eleverna samtalar. Sedan krävs det att hon efter 

varje lektion noterar vad eleven hållit på med och att hon hela tiden diskuterar 

bedömning med eleverna så att de själva kan bedöma var de ligger. Jenner (2004) menar 

att vi inte får underskatta vikten av känslan av att bli sedd som hopplös, men att även 

positiva förväntningar fungerar som en självuppfyllande profetia och att det är mycket 

viktigt att jobba med positiva förstärkningar.  

 

Till sin hjälp har läraren tagit fram en schematisk bild av varje elev som bygger på 

betygskriterierna och skalan för bedömning som finns i ESP. Den fylls i regelbundet 

och stäms av tillsammans med eleven – något som uppgavs som bra och uppskattad 

information enligt flera elever (figur 1). Motivationsarbete är en fråga om bemötande 

skriver Jenner(2004), och en viktig del av detta är att bli sedd och att få vara delaktig. 

Vi måste tänka på detta när vi sätter upp mål och det gäller framförallt elever i 

svårigheter. 
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Eleverna får också utvärdera hur arbetet i grupperna gått och vad resultatet blivit vid till 

exempel muntliga uppgifter som diskussioner. Eleverna ombeds även att regelbundet 

hjälpa varandra att utvärdera var de ligger. De anser själva att de huvudsakligen känner 

på sig var de ligger kunskapsmässigt utan några andra hjälpmedel. Eleverna har oftast 

inga vanliga läxor men det förekommer det vissa tester och inlämningar och sedan går 

läraren runt och lyssnar när de pratar och diskuterar med var och en var de ligger. De 

uppger att de vet att det finns checklistor att stämma av själva med men anser att de 

slarvar med detta. Någon av de elever som har svårt att nå målen anser sig inte veta alls 

hur bedömningen går till. Svårigheten menar Little (2011) är att hantera eleverna som 

koncentrerar sin autonomi – sin vilja att kunna saker – på helt andra områden än de 

önskvärda. 

 

Klassen har vissa diagnostiska prov, framförallt i läs- och hörförståelse. Dessa är enligt 

läraren framförallt till för att eleverna själva skall kunna se om det finns något område 

där de inte når målen. Little (2011) skriver att det ibland kan behövas formella tester 

men att dt är viktigt att de då bygger på samma kriterier som när eleverna utvärderar sig 

själva med hjälp av checklistorna När klassen genomför diagnoser diskuteras alltid 

vilken nivå diagnosen kan anses ligga på och vad detta innebär samt om man skall 

fortsätta med liknande diagnoser eller byta till andra. Resultatet av dessa diagnoser och 

framförallt påföljande diskussioner varierar vad jag kan se beroende på hur trygga 

eleverna är i den grupp de befinner sig.  

 

8.3 Tema 3 – delaktighet  

I detta tema analyseras hur jag som observatör samt elever och lärare upplever metoden 

avseende dess möjlighet till inkludering av alla elever. 

 

Delaktigheten är generellt god när grupperna ägnar sig åt spel och friare aktiviteter, då 

blandas flickor och pojkar samt starka och svaga elever i större utsträckning. Däremot 

när det gäller att titta på och utvärdera varandras arbeten är det precis tvärtom. 

Framförallt de lite svagare eleverna undviker detta och diskuterar gärna annat. Dessa 

elever ägnar sig till övervägande del åt att läsa när de får planera själva. Har man skäl 

att hoppas på framgång är det givetvis mycket lättare menar Jenner (2004) vilket kan 

förklara dessa fenomen. 

 

När det gäller de gemensamma genomgångarna och diagnoserna verkar några ha svårt 

att hänga med, men ingen säger något inför klassen. Detsamma gäller den diskussion 

som förs i samband med diagnoser när eleverna skall rätta sina egna svar och tala om 

ifall de ansåg det lätt eller svårt samt fundera över om de nådde önskat resultat. Vid 

gruppdiskussioner kan man se en klar skillnad mellan flickor och pojkar. Grupperna blir 

oftast enkönade när eleverna väljer själva och inom flickgrupperna finns det generellt en 

stödjande attityd medan man inom pojkgrupperna kan se en viss tendens till överlägsen 

attityd till de som har lite svårt att uttrycka sig, vilket leder till att vissa är tysta eller 

ägnar sig åt annat. Det kan bero på att det innebär en större risk att misslyckas inför hela 

klassen än det gör att misslyckas i en mindre grupp (Eriksson & Miliander, 1991). Detta 

stöds också av att av de intervjuade eleverna anser alla utom en att smågrupper är att 

föredra framför inkludering i helklass oberoende av metod. Den huvudsakliga orsaken 

till detta är trygghetsaspekten, de anser att det är lättare att uttrycka sig i en mindre 

grupp.  

Eleverna anser även att elever med för låga kunskaper eller koncentrationsproblem kan 

ha svårigheter att hänga med i klassundervisningssituationen, alternativt är ett störande 

moment både för sig själva och för eleverna runt omkring, också detta oberoende på 
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vilken metod som används för undervisningen. De uttrycker inte någon större oro för 

den påverkan som nivågruppering ev. kan tänkas ha för det sociala samspelet trots att 

forskning har visat att när elever delas in i grupper påverkar det deras prestationer på 

lång sikt, deras socialiseringsmönster och deras möjligheter senare i livet (Boaler, 2011) 

 

Läraren anser att den stora fördelen med metoden och dess möjlighet att inkludera alla i 

undervisningen är den sociala aspekten och menar att de flesta elever blir peppade av att 

vara tillsammans med resten av klassen. Hon anser att smågrupper med nivågruppering 

är väldigt energikrävande för läraren och negativt för eleverna, eftersom det ofta innebär 

att elever med mycket olika behov sätts ihop i en grupp vilket dessutom försvårar alla 

elevers utveckling. Enligt Eriksson & Miliander 1991; Boaler 2011, har ingen forskning 

vare sig nationell eller internationell visat att placering av elever i grupper där det finns 

möjlighet att arbetar långsammare ger bättre resultat. 

 

För elever med alltför minimala kunskaper i engelska kan det innebära svårigheter som 

leder till en stor risk för upprepade misslyckanden, vilket inte är positivt menar läraren. 

Elever i andra svårigheter bör dock gynnas av metoden anser hon eftersom den bygger 

mycket på att eleverna hjälper varandra och det finns så stora möjligheter till variation 

när det gäller inlärningen. När det gäller elever med koncentrationssvårigheter anser hon 

att de ibland fungerar bättre i en liten grupp men att man då missar den sociala träningen 

som dessa elever ofta har stor nytta av. Det stämmer med de farhågor som Boaler 

(2011) anser har framkommit i forskningen, nämligen att nivågruppering har en strakt 

negativ effekt på elevernas socialiseringsförmåga och självbild. 

 

 

9 Diskussion 
Under denna rubrik kommer jag att diskutera och problematisera resultaten. De kommer 

också att ställas i relation till den bakgrund och teori som framförts tidigare.  

 

Hela studien utgick från ett sökande efter arbetssätt där alla elever har möjlighet att vara 

inkluderade i klassens undervisning. Den teori som legat bakom detta var att 

inkludering leder till utveckling (Boaler, 2011) samt att det är möjligheten till 

delaktighet i sitt eget liv och vilket bemötande eleven får, som är avgörande för elevens 

framgång och välmående både under skoltiden och senare i livet. För att ha möjlighet att 

studera detta gjorde jag en fallstudie där en lärare arbetade med lärarstyrd elevplanerad 

undervisning (Eriksson & Miliander, 1991) i det här fallet baserat på Europeisk 

Språkportfolio och Autonomous learning.  

 

Det mest förvånande resultatet jämfört med teorierna om vikten av inkludering och även 

vad tidigare forskning kommit fram till var att de elever som blev intervjuade nästan 

alla ansåg att separerade mindre grupper var att föredra framför inkludering av alla 

elever i klassen, oavsett arbetsmetod, samt att de inte ansåg att det sociala samspelet 

blev lidande för de elever som var placerade i dessa grupper. Dock ansåg en elev att 

smågrupper helst inte skulle vara sammansatta utifrån kunskapsnivå utan vara blandade 

utifrån elever som fungerade väl tillsammans och vara en del av arbetssättet i den 

ordinarie undervisningen - inte som separat företeelse utanför klassen. Det eleverna 

framförde som orsak till att de föredrog smågrupper utanför klassen var att de då kände 

sig tryggare och tyckte att det var lättare att visa sina kunskaper. Detta leder osökt till 

funderingar kring vad som påverkar elevernas lärande och sociala situation mest. Jenner 

(2004) talar om vikten av bemötande och hur förödande misslyckanden kan vara för 
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självkänslan. En del av det sociala samspelet är också att hela skolsituationen blir lättare 

att hantera om man hyser hopp om framgång och om man vänder på det, att så få som 

möjligt upplever ens misslyckanden (a.a.). Detta är givetvis en av grundtankarna med 

att individualisera undervisningen genom att arbeta med AL och ESP, men enligt mina 

observationer är det inte möjligt att fullt ut skapa en klassrumsmiljö där elevernas svaga 

sidor inte exponeras alls. Det märktes genom att några elever undvek vissa moment och 

ibland hade svårt att hänga med men försökte att inte visa det. 

 

Däremot kunde man konstatera att läraren som också kunde jämföra arbete i mindre 

grupper utanför klassen med inkludering av alla elever i den ordinarie undervisningen 

ansåg att teorierna om vikten av inkludering stämde bra och bara i undantagsfall kunde 

se några fördelar med att nivåplacera elever mindre grupper. Sedan kan man givetvis 

också framföra, vilket läraren gjorde och tidigare forskning också visat, att vikten av 

den sociala interaktionen inom klassen inte kan underskattas och att den är en viktig 

förberedelse både för eventuella kommande studier och deltagande i samhällslivet i 

stort. Språkinlärning är dessutom en kommunikativ process och bör därför bedrivas i ett 

socialt sammanhang (Tholin, 1992), vilket enligt läraren kan bli svårt i en liten grupp 

med olika behov och ingen som drar. Klass- och gruppdynamiken är av stor betydelse. 

 

Mycket av det som nämnts ovan gäller elevernas känslomässiga upplevelse av 

inkludering på olika sätt, men tanken med studien var också att undersöka hur det rent 

praktiskt fungerade att inkludera alla elever oavsett svårigheter i den ordinarie 

undervisningen.  

 

Resultaten från observationer och intervjuer tyder på att metoden kräver mycket 

planering och stort engagemang samt stor medvetenhet från lärarens sida. Läraren måste 

hela tiden vara öppen för att ge förslag på vad eleven borde jobba med och exempel på 

vad som kunde användas i denna process och jag tyckte mig i denna lärares 

undervisning kunna finna alla Dams stöttepelare; att vara delaktig, öppen och stödjande 

samt att uppmuntra och att observera och utvärdera processen tillsammans med eleven i 

hennes arbetssätt (Eriksson & Milinder, 1991).  Även om Littles ideal där läraren lyckas 

kanalisera lärandet till kombination av motivation hos eleven och användning av AL 

kombinerat med Språkportfolions checklistor, inte är så lätt att uppnå, så tyckte jag mig 

uppfatta att det i alla fall var på väg att landa där hos vissa elever. Här förekom både 

motortidningar, serier och ”såpor” i akt och mening att väcka intresse.  

 

Det är också nödvändigt med rent rumsliga förutsättningar i form av ett klassrum där 

eleverna har tillgång till en mängd olika material och hjälpmedel, vilket inte alltid är det 

lättaste i dagens ekonomiskt hårt trängda skola. Å andra sidan kan man argumentera att 

det rent ekonomiskt blir fördelaktigare att inkludera alla elever i klassundervisningen 

eftersom det då blir möjligt att bedriva undervisningen med mindre antal lärare 

(Persson, 2007). 

 

Demokratin är en av de viktigaste delarna i det pedagogiska uppdraget skriver Frizell 

(2003) och vi skall utgå från att eleverna vill vara delaktiga och ta ansvar för sin 

inlärning enligt Skolverket. Problemet är att det då krävs rätt förutsättningar. Detta 

tyckte jag mig kunna se tydliga exempel på när det var friare aktiviteter i klassen. Då 

vågade även de mer osäkra eleverna försöka använda målspråket på ett helt annat sätt än 

i mer formella situationer. Detta känns viktigt att notera eftersom det kommunikativa 

synsättet ligger till grund för nuvarande kursplan i engelska och språkinlärningsforskare 
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allt mer kommit att betona vikten av både motivationen och utbildningsmiljön Eriksson 

& Miliander (1991).  

 

Något som både lärare och elever verkade vara eniga om är att det dock finns elever där 

inkludering inte fungerar, oavsett metod, utan att någon annan lösning i form av 

specialundervisning är enda möjligheten. Här hänvisade de framförallt till elever med 

annat modersmål som kommer hit med mycket bristfälliga eller inga kunskaper alls i 

engelska. Läraren menade även att hon och hennes kollegor kunde känna brister i sin 

egen kompetens när det gällde vissa grupper.  

 

Eleverna ansåg också att elever med koncentrationssvårigheter passade bättre i en liten 

grupp utanför klassen, något som läraren inte skrev under på. Orsaken till detta skulle 

jag efter observationerna vilja hänskjuta till att läraren kände att genom den mycket 

individualiserade undervisningen kunde hon ge tid och engagemang i tillräcklig 

utsträckning till dessa elever, men att de som satt runt omkring upplevde att de blev 

störda av eleven i fråga. Samtidigt är detta något förvånande eftersom samma elever 

även i de flesta fall ansåg sig tryggare i små grupper där just dessa elever då troligen 

skulle hamna. Dessa resonemang leder mig vidare till att fundera över speciallärarens 

roll. Kanske en kombination av specialundervisning enskilt eller i mindre grupp samt 

inkludering i klassen med hjälp av speciallärare kunde vara en lösning på båda 

problemen. Exkludering behöver ju inte alltid vara av ondo, det finns ju faktiskt 

forskning som hävdar att detta är bästa sättet att ge vissa elever den undervisning de 

bäst behöver (Persson, 2007). 

 

Intressant är även att jämföra med resultaten av det forsknings- och fortbildnings 

projekt rörande Autonomous Learning som genomfördes vid Högskolan i Karlstad på 

initiativ av Skolöverstyrelsen redan 1990 (Eriksson & Miliander, 1991). Det 

konstaterades då som nu att en individualiserad inkluderande engelskundervisning var 

möjlig, men i högsta grad beroende på lärarens inställning och engagemang. En annan 

gemensam nämnare var att man kunde konstatera att eleverna behövde inskolning i det 

nya arbetssättet och upprepade stödinsatser krävdes för att de skulle förstå hur arbetet 

skulle bli effektivt, annars hände det lätt att de tog den lättaste vägen och gjorde minsta 

möjliga. Den stora skillnaden mellan dessa två studier ligger i att Eriksson & Milianders 

studie, vilket de också påpekar, har utgått nästan enbart från lärarnas perspektiv något 

som gör att den inte alls kan uttala sig om elevernas upplevelse av arbetssättet. Detta 

föreslås istället som en forskningsuppgift inför framtiden. 

 

Vikten av det relationella perspektivet (von Wright, 2001) som diskuterades redan i 

teoridelen tycker jag mig se som en röd tråd genom hela studien oavsett om 

undervisningen sker i klassen eller i en mindre grupp. Allt måste ske i samförstånd och 

vi måste se elevens behov som en gemensam angelägenhet. Ingen undervisning fungerar 

och ingen inlärning sker om eleven inte känner sig delaktig och tror på sin egen 

möjlighet att lyckas. Förväntningar kan skapa en positiv eller negativ spiral, det har 

också varit tydligt i studien. Leder då inkludering till utveckling? I de flesta fall kan 

man nog svara ja på den frågan – under förutsättning att miljö och bemötande är 

optimala för inlärning. I en grupp där osäkerhet och negativa attityder härskar klarar inte 

ens den bästa lärare att skapa en inkludering som fungerar för de elever som anses vara i 

behov av stöd. För visst är det så som Lehtovaara (2001) konstaterar; att undervisning 

och lärande måste vara baserat på en förståelse för hela människan. 
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10 Slutsatser och vidare forskning 
Här redovisas några slutsatser som jag särskilt vill lyfta fram utifrån studiens syfte 

vilket var att undersöka om ESP och AL är ett lämpligt och användbart arbetssätt för att 

inkludera elever som behöver extra stöd i den ordinarie andraspråksundervisningen. 

Slutligen kommer jag att ge förslag på och fundera kring vidare forskning. 

 

Slutsatser: 

 

 Det är möjligt att genom AL och ESP inkludera de flesta elever i svårigheter i 

den ordinarie engelskundervisningen 

 

 De elever som har alltför bristfällig eller ingen kunskap alls i engelska bör få 

tillgång till specialundervisning  

 

 Inkluderande undervisning med hjälp av AL och ESP kräver en mycket 

genomtänkt organisation och struktur 

 

 Det viktigt att klassen fungerar väl som grupp 

 

 Eleverna anser att trygghet är viktigare än inkludering oavsett metod 
 

 

Något som vore mycket intressant att forska vidare på är varför elevernas svar skiljer sig 

så pass mycket från både forskningens och lärarens uppfattning om att inkludering i 

klassen är bäst för kunskapsutveckling och även för den sociala utvecklingen och 

bakgrunden till deras åsikter. Hur viktig är trygghetsaspekten för elever i svårigheter 

jämfört med andra variabler när det gäller inlärning och utveckling?  

 

Även några av de frågor som diskuteras av ett antal finska forskare i Experiential 

Learning in Foreign Language Education (Candlin, 2001) ligger inom samma spektra 

och skulle vara väl värda att studera utifrån ett specialpedagogiskt forskningsperspektiv.  

 

 How might foreign language education prepare students to face the complexities 

of living as responsible citizens in a changing world? 

 

 In what ways could teaching arrangements foster the learner’s capacity for self- 

directed autonomous learning? 

 

 How could foreign language learning be designed so that it promotes the 

development of the learner’s holistic personal and intercultural competence? 

  

(a.a. s. 3) 
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Bilagor 
Bilaga A Self-assessment grid 
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Bilaga B Kunskapsnivåer - steg 
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Bilaga C Checklista 
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Forts bilaga C Checklista 
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Bilaga D Intervjuguide 

 

 

 

Intervjuguide  
 

Elever 

 Hur arbetar man med inkludering i klassrummet? 

1. Vad tycker du om ämnet engelska? Motivera dina åsikter och jämför också med 

tidigare skolår. 

2. Beskriv hur ni jobbar på lektionerna?  

3. Jobbar alla elever ofta med samma saker?  

4. Hur bestämmer ni vad du skall jobba med?  

5. Hur ser läraren vad du kan?  

 

Hur upplevs metoden, som verktyg för inkludering av de elever som har svårt att nå 

målen? 

6. Tycker du att det är svårt att hänga med i den gemensamma undervisningen?  

7. Hur lär du dig bäst?  

8. Vad jobbar du helst med på lektionerna?  

9. Vad tycker du att du behöver jobba mest med?  

10. Kan du se att dina kunskaper utvecklas? Hur då? 

11. Anser du att det är bättre att alla elever är med i klassen eller är mindre grupper 

att föredra? Motivera kunskapsmässigt och socialt.  

12. Tror du att alla elever kan vara med i klassen om man jobbar som ni gör? 

Motivera varför alt varför inte? 

  

  

Lärare 

  Hur arbetar man med inkludering i klassrummet? 

1. Vad är bakgrunden till att ni jobbar med Europeisk språkportfolio och 

Autonomous learning?  

2. Vad betyder ESP och AL för dig?  

3. Vilka förutsättningar krävs för detta arbetssätt?  

4. Hur tänker du när det gäller planering av lektionerna?  

5. Jobbar ni ofta med lektioner där alla förväntas göra samma saker?  

 

Hur ser läraren på metodens möjlighet till inkludering av alla elever? 

6. Hur ger du eleverna rätt verktyg för deras individuella utveckling?  

7. Hur ser du elevernas behov? 

8. Hur ser du elevernas utveckling?  

9. Vad gör du för att kunna bedöma om eleverna nått målen?  

10. Vad vinner man på inkludering av alla elever?  

11. Vilka elever – om några - anser du inte kan inkluderas vid detta arbetssätt? 
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Bilaga E Observations schema 

 

 

 

Observationsschema 
 

Centrala begrepp:  

 

Planering  

 

Genomförande  

 

Redovisning  

 

Utvärdering   

 

Delaktighet 
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Bilaga F Lektionsobservationer  

 

 

Observationer åk 8 

Lektion1 

Läraren inleder med klara instruktioner på engelska både muntligt och skriftligt på 

tavlan. Planeringen består av flera moment, först test, sedan avsluta med att skriva ett 

formellt brev. Alla uppmanas att alltid tänka igenom vad de behöver jobba med. 

Genomförandet av lektionen innebär att läraren först genomför en kort gemensam 

hörförståelsetest. Eleverna får läsa frågorna själva men får höra själva inspelningen två 

gånger. Sedan rättar man till sammans och klassen blir tillfrågad om vad de ansåg. 

Därefter går läraren runt och frågar de som är osäkra om de vet vad de skall göra. Några 

startar själva. De som är klara med brevet får jobba med det de själva väljer. Alla 

eleverna har tillgång till Ipads. Filmer och andra program ses med hjälp av hörlurar. 

Prata får man göra i grupprummet. Läraren går runt i klassrummet och lyssnar samt 

pratar med eleverna om hur de tyckte testet gick och om de behöver hjälp med något. 

Delaktigheten är relativt OK. Eleverna hjälper varandra. Några hade dock behövt få 

exemplen lästa på testen och verkade inte våga säga detta. 

 

Lektion 2 

Planeringen består idag av 30 minuters skrivning för alla, sedan vidtar spel och prat i 

grupper. Instruktionerna ges på tydlig engelska både muntligt och skriftligt. Eleverna 

förväntas skriva om det prao de just haft och läraren börjar med en gemensam 

genomgång av viktiga ord och begrepp samt skriver på tavlan vad som bör ingå. 

Eleverna skriver i sina anteckningsböcker eller på sina Ipads, går runt och frågar 

varandra eller hämtar ordböcker. Ganska mycket svenska förekommer. Vissa lyssnar på 

musik när de skriver. Läraren går runt och kollar att alla kommer igång. Efter 30 min 

bryter hon, och lämnar ut spel. Eleverna fördelar sig själva i grupper. 

Anteckningsböcker lämnas in så att läraren kan se hur långt alla kommit, alternativt kan 

man skicka utkast via mail. Eleverna ombeds också att utvärdera varandras arbeten. 

Spelen var bra för gruppkänslan och alla deltog. Däremot var delaktigheten sämre när 

det gällde att titta på varandras arbeten, kändes som att några helst undvek detta. 

 

Lektion 3 

Denna gång innebär planeringen att hela klassen skulle ha en gemensam genomgång av 

ett tidigare test. Efter detta skall det vara en tyst lektion vilket innebär att alla kan läsa 

eller skriva utefter sitt eget behov och egen planering. Läraren tar idag den 

gemensamma genomgången på svenska. Det blir diskussion om vad testet innebär och 

att det huvudsakligen är för deras egen utveckling och att de själva skall veta var de 

ligger. Hon ber alla att inte jämföra sig med varandra utan fundera över om deras 

resultat stämmer med var de tror att de ligger enligt ESP profilen. Därefter vidtar eget 

tyst arbete och läraren går runt för att prata enskilt med några. Arbetet redovisas genom 

att eleverna skriver loggbok efter läsning eller skickar ett mail till läraren med skriftligt 

material. Eleverna ombeds berätta vad de tyckte om testet och vilken sorts prov de 

tycker är lätta eller svåra samt varför. Ett antal tittar på sin ESP profil. Ser man till 

delaktigheten så kan man konstatera att vissa elever verkade lite oengagerade vid 

genomgången av testet. Förstod de verkligen vad de gjort för fel – vad de kunde 

utveckla? En hel del gående ut klassrummet och frånvaro från delar av lektionen bland 
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elever som hade svårt att koncentrera sig. Många läste när de fick planera själva och det 

varierade från tjocka böcker till serietidningar dock ibland mer beroende på elev och 

intresse än på kunskapsnivå. 

 

Lektion 4 

Dagens planering innebär 30 min skrivande – antingen på formal letter eller på prao 

beskrivningen. Sedan blir det 30 min. spel och prat i grupper. Instruktioner ges på 

engelska både muntligt och skriftligt. Läraren påpekar att när man får tillbaka inlämnat 

material är det viktigt att man tittar på vad hon markerat så att man vet vad man bör 

träna. Hon går sedan runt och pratar med ett antal elever enskilt för att se var de är i 

processen. Efter 30 min bryter hon och resten av tiden går till prat och spel där eleverna 

får välja grupper själva. Skrivet material lämnas in för korrektur, läraren går runt och 

lyssnar när eleverna spelar och uppmuntrar alla att prata. Utvärdering sker genom att 

titta på ESP profilen och hjälpa varandra med uttryck och ord för att förbättra 

skrivandet. Delaktigheten var idag god. Några försvann när spelen skulle dra igång, men 

det visade sig sedan att de satt i korridoren och jobbade. Just när de spelar blandas ofta 

killar och tjejer samt svaga och starka elever. 

 

Lektion 5 

Läraren ger alla instruktioner på tydlig engelska både muntligt och på tavlan. Idag 

börjar hon med en gemensam genomgång av skrivandet. Alla uppmanas att använd 

editors checklist. En annan av uppgifterna idag är att sätta betyg på sitt eget skrivande. 

Därefter skall alla titta på andras material för att se hur de skrivit och hjälpa varandra att 

rätta. Lektionen genomförs genom att alla sitter i grupper och tittar på eget och andras 

skrivande. De diskuterar var de anser att olika nivåer ligger. Läraren går runt och 

lyssnar och ställer frågor. Dagens utvärdering innebär en gemensam diskussion om 

huruvida alla var överrens om bedömning och om alla vet var man vänder sig för att se 

vad som ingår i de olika nivåerna och betygen. Två elever som hade behövt hjälp av 

andra och få diskutera just detta höll sig lite för sig själva. Pratade om annat. Känsligt 

område? 

 

 

Observationer åk 9 – klass 1 

Lektion 1 

Instruktioner för dagens arbete ges på engelska både muntligt och skriftligt på 

whiteboarden. Dagens planering innebär Filmanalys och lektionen startar med en 

gemensam genomgång av lämpligt innehåll. Först skall eleverna diskutera i grupper och 

sedan skriva utkast. Slutligen skall materialet renskrivas, de skall själva bedöma 

kvalitén och sedan lämna in. En stund på slutet av lektionen är planerad för prat med 

hjälp av frågekort. Eleverna sitter i grupper som de själva valt och diskuterar, de flesta 

skriver för hand, men någon enstaka önskar att skriva på dator. Ordböcker får användas 

och man förväntas också hjälpa varandra. Läraren går runt och sätter sig här och där för 

att diskutera och ge tips. Hon bryter när det är en stund kvar och delar ut frågekort 

varvid prat i grupper vidtar. Läraren går runt och lyssnar samt tar in utkast från det 

skriftliga arbetet. Dagens utvärdering innebär att alla ombeds titta på sin egen ESP 

profil och fundera över om de jobbar med rätt saker. När det gällde delaktigheten så 

kom alla igång och skrev och var med och pratade. Bra gruppkonstellationer påverkade 

positivt. 
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Lektion 2 

Som alltid får eleverna instruktioner för dagen muntligt och skriftligt. De ges 

huvudsakligen på engelska. Idag är det egen planering som gäller, men de uppmuntras 

att gärna dela tiden mellan två olika aktiviteter och noga tänka igenom vad de behöver 

jobba med. Alla jobbar med egen planering och det vanligaste är att de läser eller 

skriver. Läsningen redovisas genom att de skriver loggbok, skriftligt material skickas 

till läraren via mail eller lämnas in för rättning. Eleverna ombeds också hjälpa varandra 

att utvärdera var de ligger. Lite stök i vid vissa bord men alla verkade jobba mer eller 

mindre. Delaktigheten var god så tillvida att alla verkade hitta något som de ansåg de 

borde jobba med, däremot gick det inte att se några elever som önskade hjälp med att 

utvärdera sitt arbete. 

 

Lektion 3 

Dagens planering gås igenom på engelska, muntligt och skriftligt på tavlan. Det börjar 

med en kort hörförståelse, sedan egen planering inom läsande- och skrivande. 

Hörförståelsetestet innebär att eleverna skall läsa igenom frågorna själva, lyssna och 

sedan samtidigt skriva svaret. Därefter visas de rätta svaren och eleverna får i grupper 

diskutera om det var lätt eller svårt och vilka frågor som låg i vilken kategori och varför. 

Alla kollar själva hur många rätt de haft och hur de ligger mot e-nivån. Läraren går runt 

och frågar eleverna hur de låg och om det motsvarade deras förväntningar. 

Eleverna får fundera över om testet var bra och om klassen skall fortsätta att ha liknande 

tester för att man själv skall veta var man ligger och om det är något man behöver jobba 

med. Resten av lektionen skriver några och andra läser. När man ser till delaktigheten så 

kan man konstatera att vissa elever hade svårt att hänga med i testet som krävde att man 

skulle klara av att läsa och lyssna i princip samtidigt. Dessa visade dock inte sina 

svårigheter för läraren och sina klasskamrater utan ”låtsades” att det gått bra. Andra 

elever framhöll nämligen ganska högljutt hur lätt det var. 

 

 

Observationer åk 9 – klass 2 

Lektion 1 

Lektionen inleds med att planeringen gås igenom på engelska både muntligt och 

skriftligt. Eleverna skall se två filmer. Tydliga instruktioner gällande vad de skall notera 

diskuteras och skrivs upp på tavlan. Vad handlar filmerna om, tema, special effekter och 

musik. Filmerna är båda på engelska med svensk text. Efter den sista filmen blir det en 

gemensam diskussion på engelska. Sedan sitter alla i grupper och diskuterar varefter de 

förväntas skriva en jämförelse av filmerna för hand eller i dator. Dagens arbete 

redovisas och utvärderas genom exempel från grupperna på vad man diskuterat, vilka 

läraren skriver på tavlan. Grupperna fick eleverna själva välja och i detta fall kom det att 

bli rena kill- och tjejgrupper. Bland flickorna var delaktigheten god och alla pratade 

med varandra i grupperna när man skulle diskutera, detta var sämre hos pojkarna. Vissa 

satt tysta eller sa mycket lite. Några kunde inte koncentrera sig utan gjorde annat. Svårt 

tyckte en del. 

 

Lektion 2 

Instruktioner på engelska muntligt och på tavlan. Dagens planering innebär 

filmdiskussion i grupper och sedan skall alla börja skriva enligt givna instruktioner. 

Först görs en gemensam kort tillbakablick på engelska. Arbetet inleds med diskussion i 

grupper gällande vad filmerna handlade om och vilken film man tyckte bäst om och 

varför. Sedan är det skrivande som gäller, antingen för hand eller i något fall med hjälp 
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av dator. Man får gärna ta hjälp av kompisar och ordböcker. Läraren cirkulerar i 

klassrummet och lyssnar på diskussionerna samt kollar hur skrivandet kommit igång. 

Alla ombeds tänka igenom hur långt de kommit och vad de behöver göra här näst. 

Flickorna gör vad de skall och hjälper varandra. Pojkarna pratar på svenska om helt 

andra saker i en grupp och i en annan kan jag märka en lite överlägsen attityd till en elev 

som har svårt att uttrycka sig. Motivation och intresse lågt hos vissa. 

 

Lektion 3 

Dagens planering är uppskriven på tavlan på engelska men den muntliga delen sker idag 

på svenska eftersom det är gemensam genomgång av resultaten av det nationella provet 

som står på agendan. Läraren berättar om gränser och alla får veta hur det gått. 

Gemensam diskussion om provets innebörd och vikt. Eleverna uppmanas att fundera 

över om resultaten stämmer med vad de själva anser att de kan och det de har visat i 

klassrummet. Läraren ber eleverna utifrån sina resultat och den diskussion som varit 

tänka över vad de behöver jobba mest med under de veckor som är kvar av terminen. 

Bra diskussion där alla verkade vara engagerade och delaktiga, men det som var 

viktigast för ett antal elever verkade inte vara vad de behövde jobba vidare med utan att 

de tagit sig över den magiska gränsen på NP – varmed de nu ansåg att allt borde vara 

klart. 

 

Lektion 4 

Eleverna delges dagens planering på engelska både muntligt och skriftligt. Det ät 

avstämning inför terminens slut som gäller. Alla väljer själva vad de behöver jobba 

med. Resultatet blir lite panikartat jobbande hos en del medan andra har svårt att 

komma igång. Framförallt har de svårt att hålla fokus om läraren inte är i närheten. Efter 

ett tag jobbar dock de alla flesta med skriftliga uppgifter. Idag är sista chansen till 

inlämning av sådant som eleverna vill att läraren skall se eller höra. Det är svårt med 

koncentrationen för vissa elever. Läraren tar tillslut till svenska för att prata med vissa 

elever, vilket fungerar något bättre. Men någon konstaterade iallafall ”om jag nu ändå 

har fått betyg varför skall jag då jobba”? Diskussion vidtar sedan om det arbetssätt som 

de haft under tre år och den nytta de förhoppningsvis kommer att ha av detta när de 

börjar i gymnasiet. Den respons som kommer är mestadels från de elever som är 

positiva och just i det här fallet från de som har lätt för engelska. 

 


