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Abstrakt  

Denna studie undersökte hur strukturerad självbedömning av elevernas engagemang i klassrummet, 

påverkade elevernas lärande i form av självinsikt, attityd till framgång, motivation och studieresul-

tat. Marockanska engelskelever i åldrarna 11-15 år, bedömde sitt engagemang i klassrummet, som 

till exempel att ställa frågor när de inte förstod, att hjälpa sina klasskamrater, att delta muntligt, och 

att koncentrera sig. Bedömningen var i enkätform, och klassens studieresultat och attityd till engels-

ka och framgång jämfördes med en kontrollgrupp. Syftet med studien var att undersöka om självbe-

dömning av engagemanget i klassrummet kan resultera i förändringar i motivation, attityder till lä-

rande och studieresultat. Resultatet visade att alla eleverna ansåg sig ha blivit mer motiverade. Alla 

elever menade att de genom självbedömningen lärt sig någonting som kommer att vara viktigt för 

dem i deras framtida studier. Resultatet visade att flickorna hade svårare att knyta an till ett elev-

centrerat lärande med självreflektion än vad pojkarna hade.   

Nyckelord: Marocko, självbedömning, lärande, motivation, engelska. 
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1. INLEDNING 

 

Med kunskapssamhällets och informationssamhällets genombrott genomgår vårt samhälle enorma 

förändringar, vilket också medför konsekvenser för individen. Den stabilitet som tidigare fanns inom 

utbildningar och arbetsliv håller på att försvinna. Nya egenskaper hamnar i centrum; och synen på 

lärande förändras i takt med att nya kompetenser efterfrågas på arbetsmarknaden. Inom undervis-

ning, där man tidigare huvudsakligen fokuserat på vad eleverna måste lära sig i fråga om ämneskun-

skaper, blir det viktigt att också hjälpa eleverna att lära hur man lär sig. Medborgare förväntas nu-

mer, för att anpassa sig till globaliseringen och marknadsekonomin, vara inställda på att lära hela 

livet. Ett livslång lärande ses idag som en förutsättning för att kunna klara sig i en ständigt föränder-

lig värld. I ett föränderligt samhälle har frågan hur man lär sig kommit att bli minst lika viktigt som 

vad man lär sig. Självständighet och kritiskt tänkande, liksom att kunna bedöma kvaliteten på det 

egna arbetet, har blivit efterfrågade egenskaper på den globala arbetsmarknaden. (Knud Illeris, 2008) 

 

Självständighet och förmåga att bedöma kvalitén på det egna arbetet har blivit efterfrågade kompe-

tenser på arbetsmarknaden. (Illeris, 2008) Även språkkunskaper blir allt viktigare i kommunikatio-

nen människor emellan, i takt med globaliseringens och informationssamhällets utveckling. Det finns 

till exempel inom EU direktiv om att medborgarna bör kunna tala två språk förutom sitt modersmål. 

(Anne Dragemark Oscarson, 2009) Utbildningsministeriet i Marocko menar att engelska som främ-

mande språk har en nyckelroll i att stärka de ekonomiska och kulturella banden mellan länder över 

hela världen, i dagens globaliserade värld. (Ministry of National Education, 2009)  

 

Engelska har i dagens samhälle kommit att fungera som lingua franca1. Men det är inte bara behov 

av ökade språkkunskaper som globaliseringen har fört med sig.  

    

Men hur lär man reflektion och autonomi? Och varifrån kommer motivation och en ständig vilja att 

lära sig mer? Min studie bygger på enkätundersökningar med marockanska barn, där de själva be-

dömer det egna engagemanget i det egna lärandet, under engelsklektioner.  

     Studien är gjord vid ett privat språkcenter för engelska i en av Marockos större städer, där jag 

arbetar som lärare. 

                                                 
1 Lingua franca används ofta som term av språkvetare för hjälpspråk som brukas mellan människor med olika språk. Till 
exempel kan engelska användas som lingua franca av en ryss som pratar med en svensk. (Nationalencyklopedin)  
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2. BAKGRUND 

 

Marocko är ett muslimskt utvecklingsland, som under första halvan av 1900-talet var ett franskt pro-

tektorat. Landets utbildningssystem har till stora delar byggts upp av fransmännen, och det franska 

inflytandet inom till exempel utbildningsväsendet är fortfarande stort. Franska är i allmänhet det för-

sta främmande språket som eleverna lär sig i skolan. Landet genomgår stora förändringar; en ny fa-

miljelag infördes till exempel 2004 där bland annat giftasåldern för flickor höjdes från 15 år till 18 år 

(till samma ålder som pojkarnas, som alltså är oförändrad). Syftet med den höjda giftasåldern var att 

bland annat uppmuntra flickor att studera och åtminstone ta studenten – istället för att gifta sig unga 

och bilda familj.2 Landet fick även 2011 en ny och mer demokratisk konstitution.  

 

Utbildningsministeriet har gett direktiv om stora förändringar i synen på utbildning och lärande i 

Marocko. De nya riktlinjerna för landets utbildning, betonar vikten av att läroplanen i allmänhet, och 

den i främmande språk i synnerhet, skall svara mot de ständigt föränderliga ekonomiska, sociala och 

kulturella behoven i Marocko. (Ministry of National Education, 2009) Att lära sig främmande språk, 

i synnerhet engelska, anses vara en nyckelfaktor i den obevekliga strävan att få tillträde till den glo-

baliserade världen. Här betonas också, att vikten av att lära sig att lära, ses som en garanti för med-

borgarnas livslånga lärande. Några av de mål som skolorna skall uppnå är”: 

 

• Att främja den muslimska och marockanska identiteten. 

• Att utveckla medborgarnas kunskap och förståelse för sin egen och andras kulturer, och hur 

dessa påverkar individen och samhället.  

• Att hjälpa medborgarna att utveckla förmågan att tänka rationellt och kritiskt. 

• Att hjälpa medborgarna att utveckla de kompetenser och attityder som behövs för att bli pro-

duktiva samhällsmedlemmar. 

• Att från den tidiga ungdomstiden (12-14 års ålder) applicera självbedömning för individuella 

framsteg, för att hjälpa eleverna att upptäcka sina styrkor och svagheter, och utveckla person-

liga och realistiska vägar för att stärka individens potential. 

 

Idealen är högt satta, men i praktiken går utvecklingen mycket långsamt. Dels så finns det ett allmänt 

motstånd bland många lärare på grundskolor och gymnasieskolor att anamma de nya principerna. 

                                                 
2 Personlig intervju med domaren och kungliga rådgivaren Mme. Zhour El Horr som var med om att arbeta fram den nya 
lagen. Intervjun ägde rum i januari 2006, inför en artikel om familjelagen publicerad i Amnesty Press samma år. 
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Dels så gör de faktiska förhållanden som till exempel stora klasser – det är inte är ovanligt med 40 

elever i klasserna - det svårt att tillämpa de nya idealen att stödja elevernas utvecklande av den egna 

individuella potentialen.  

 

Det finns en lång tradition i marockanska skolor att läraren skall prata - och eleverna passivt lyssna. 

Undervisningen har varit, och är fortfarande i stor utsträckning, lärarcentrerad. Kroppsaga i skolan är 

förbjudet enligt lag, men fortfarande vanligt förekommande.  

     Det som Arne Maltén (2003) kallar för en ”Materialistisk människosyn” (s. 47) ger en bra bild av 

undervisningsidealen; eleverna ses i allmänhet som besvärliga objekt, motivation anses komma ut-

ifrån, och betygshysteri varvas  med bestraffningar. Kunskap ses som kvantitativt och eleverna anses 

vara ovilliga att anstränga sig. Utantillärning, av till exempel koranverser, är fortfarande ett ganska 

vanligt inslag i undervisningen. Eleven ses som en kunskapskonsument. Detta är de erfarenheter som 

de flesta elever har som kommer till språkcentret där jag arbetar.  

     På språkcentret dominerar det som Maltén kallar ”Social människosyn” (s. 50), där kollektiva 

arbetsformer (som till exempel par- och grupparbeten) har en central plats. Eleverna är delaktiga och 

relaterar lärandet till sig själva. Enligt språkcentrets styrdokument, ”Teachers’ handbook 2010-2011” 

(2011), skall läraren uppmärksamma eleven på ”fel” som han eller hon gör, men eleven skall själv 

ges möjlighet att rätta sig i första hand, och rätta varandra i andra hand. Endast som sista utväg skall 

läraren rätta eleverna. Läraren skall också förlita sig på eleverna som en kunskapskälla, och låta dem 

visa vad de kan innan till exempel nya glosor och grammatik ”introduceras”.  

     Lärarhandboken tangerar även Malténs beskrivning av en ”Humanistisk människosyn” (s. 53), där 

eleven ses som ett ansvarsfullt subjekt, där motivation anses komma inifrån, där kunskap ses som 

kvalitativ, där det är viktigt att förstå sammanhang, och där elevens arbete och ansträngning ses som 

någonting naturligt. Eleven är en kunskapsproducent. Maltén menar att ”Kunskap är allt som ger mig 

beredskap för framtiden.” (s.109)”Kunskap” kan utifrån det begreppet vara att känna motivation och 

att lära sig att reflektera över sitt eget lärande. 

 

På språkcentret skall ”Teachers’ talk” skall reduceras till ett minimum, och elevernas självständighet 

skall uppmuntras och stärkas: ”We also strongly endorse a student-centered classroom and strive to 

foster student autonomy.” (s. 6) Även vikten av att eleverna lär sig att ta ansvar för sitt eget lärande 

betonas: ”We need to encourage our students to take more responsibility for their learning.” (s. 17) 

(Teachers’ handbook, 2010-2011, 2011) Språkcentrets styrdokument tillämpas, och för många av de 

elever som kommer till språkcentret är ett elevcentrerat lärande någonting nytt.  
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3. TIDIGARE FORSKNING 

 

Jag kommer här att ta upp forskning kring livslångt lärande. Jag kommer även att ta upp forskning 

kring social interaktion, lärande, samt självreflektion och självbedömning, eftersom detta utgör en 

viktig bakgrund för förståelsen av min studie.  

 

LIVSLÅNGT LÄRANDE 

Knud Illeris (2008), dansk professor i livslångt lärande, pekar på tre fundamentala dimensioner av 

lärande; där innehåll och inre drivkraft är två som har med det individuella förvärvande processen att 

göra, och den tredje är interaktionens3 sociala och samhälleliga dimensioner. Hans tes är att dessa tre 

aspekter är fundamentala för all förståelse och analys av en lärande situation. 

 

“The content and incentive dimensions are usually activated simultaneously and in an inte-

grated fashion by impulses from the interactive process between the individual and environ-

ment (…) For instance, a new understanding or an improved skill alters our emotional and 

motivational and also, perhaps, our volitional patterns. (s. 27) 

 

Illeris beskriver den förändring som synen på lärande genomgår i det globala samhället. Numer är 

det större press, inte bara att lära sig mer men också att lära sig rätt sak och på rätt sätt, för att in-

lemmas i samhället och på arbetsplatser. Detta leder till att individen ofta upplever en ovisshet om 

vad och hur han eller hon helst skall lära, men också ifall han eller hon är tillräckligt bra på det. I ett 

samhälle där mer och mer lärande är ett oundvikligt livsvillkor, blir det därför allt viktigare att lära 

sig att lära. Individerna behöver ha större insikter om de egna kvalifikationerna - i relation till sam-

hället, för att kunna orientera sig på ett både flexibelt och målinriktat sätt. Insikt om den egna kom-

petensen är viktigt för att kunna fatta meningsfulla beslut, någonting som är högt värdesatt på dagens 

arbetsmarknad.  

     Enligt Illeris studsar därför problemet med lärandet tillbaka på samhället i form av att bättre träna 

upp dessa nya förhållningssätt till lärande under barndomen och ungdomsåren. Från att lärande tradi-

                                                 
3 interaktion  innebär en samverkan och ett samspel; en process där individer eller grupper genom sitt handlande påver-
kar varandra ömsesidigt. Denna påverkan kan förmedlas via till exempel språk, gester, symboler etc.     
(Nationalencyklopedin)  
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tionellt har betraktats som kunskap, vad som lärts, kan lärandets centrala begrepp idag beskrivas med 

ord som förståelse, insikt, mening, koherens och överblick.  

     Han påpekar även att lärande numer i stor utsträckning går mot forskning inom sociologi, och 

socialpsykologi men också nationalekonomi, eftersom synen på livslångt lärande är nära förknippat 

med ekonomisk tillväxt och global konkurrens. Lärande har kommit att bli en av de mest avgörande 

beståndsdelarna i samhällets grundval. 

 

Illeris (2008) menar att när ett av vårt samhälles mest centrala och direkta krav på dess medlemmar 

är att vi alltid måste vara flexibla och redo för förändringar, så blir en fast och stabil identitet pro-

blematisk. Individen blir lika splittrad som det samhälle hon lever i. I vårt postmoderna samhälle blir 

det därför svårt för unga människor att försöka upptäcka ”who they are and want to be, personally 

and socially.” (s. 139) Istället för att bara ha ett bakåtblickande perspektiv för utveckling och fråga 

sig; ”Vem är jag, och var kommer jag ifrån?” blir det viktigt att fråga sig ”Vad kan bli bättre för mig, 

och vart vill jag gå?”. Detta innebär samtidigt att individen hamnar i fokus på ett nytt sätt, och stän-

digt måste sätta vad han eller hon lär sig i relation till sig själv, och till den arbetsuppgift som ligger 

framför honom eller henne. Reflektionen formar därför även identiteten. Utifrån det här perspektivet 

är det, enligt Illeris, tveksamt i vilken utsträckningen vi alls kan tala om en bestämd eller en autentisk 

identitet; när den sociala situationen och kontexten förändras så måste även identiteten och självet 

också förändras.  

 

 

SOCIAL INTERAKTION 

Michel Foucault, fransk filosof som levde mellan 1926 och 1984 beskrev i sin forskning hur männi-

skan på olika sätt görs till subjekt – där subjektet är relaterat till det specifika samhälle hon lever i. 

Ett subjekt formas och omformas hela tiden genom bland annat självutveckling och självreflektion, 

och är därför aldrig konstant.  

     Ett centralt begrepp för Foucault var makt och maktutövning. En form av maktutövning som han 

nämnde var det som han kallade ”självteknik”; vilket innebär att individen själv är aktiv i att produ-

cera – till exempel kunskap i skolan - och utveckla givna former av subjektivitet och individualitet. 

Eleven själv blir drivkraften i sin egen läroprocess och därför är det viktigt att han eller hon utvecklar 

en självförståelse om sig själv som ansvarsfull individ. Samtidigt får eleven hjälp att blir motiverad 

att aktivt arbeta med denna självreflektion av sig själv som ett skapande subjekt. Genom att på ett 
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konstruktivt sätt för sig själv - och en delaktig lärare - problematisera delar av sig själv, anamma 

”rätt” attityd för studierna, och utveckla rutin för att omforma sig själv, skapar eleven sig själv.  

     Det som gör det så svårt att analysera den moderna maktutövningen är att styrningen av oss fun-

gerar tack vare att vi själva har frihet att utveckla oss själva och att individen har ansvaret för läran-

det. Utövandet av statens disciplinära tekniker i dess omsorg om befolkningens livssituation, innebär 

enligt Foucault att individen samtidigt anstränger sig att inte bara producera kunskap, utan även att 

skapa sig själv. I konsekvens med detta skiljde Foucault mellan undervisning (där läraren konstrueras 

som ett subjekt och eleven som ett objekt), och lärande (där eleven konstrueras som subjektet och 

vars drivkraft och egen aktivitet leder till producerande av kunskap, och där läraren är objektet). 

(Hermann, S., 2009) 

 

Allt lärande, är enligt Illeris (2008), situerat i en särskild kontext av social och samhällelig natur, 

genom vilken interaktion med den lärande blir en integrerad del av lärandet. På så sätt kommer lä-

randet att reflektera de sociala och samhälleliga villkoren för möjligheter, och bidrar till deltagandens 

socialisering i relation till existerande sociala villkor, vilket ofta är konfliktartade till sin karaktär. 

Kritiskt tänkande, reflektion och socialt ansvar är, menar han, viktiga komponenter i lärande. 

Interaktionen mellan individen och dennes sociala omgivning äger rum på två plan; dels i till exem-

pel klassrummet där situationen utspelar sig, men också på den allmänna samhälleliga nivån som 

utgör ramfaktorerna för interaktionen.  

 

Packer & Goicoechea (2000) skrev angående individens interaktion i klassrummet att skolan blir en 

plats där barn rättar in sig i leden och blir en “elev” istället för en person, och att de flesta barn försö-

ker bli medlemmar av denna nya gemenskap som skolan utgör genom att anpassa sig på det sätt som 

förväntas av dem; till de seder och lämpliga beteende som utmärker en ”bra elev”4. Genom att göra 

detta, institutionaliseras också eleverna till att passa både skolan och samhället. ”Particularly in the 

early grades (…) the major criterion of recognition is achievement motivation – crudely put, the 

child’s willingness to work.” (s. 236)  

     En ”bra elev” är en som till synes anpassar sig till skolmiljön och gör vad som förväntas av ho-

nom eller henne. Men, menar Packer & Goicoechea, det är viktigt att ta ställning i förhållande till 

klassrumssituationen för att på så sätt definierar oss som individer. Genom att ifrågasätta, och även 

gå emot strömmen, utvecklas identiteten. Identitet är mer än att samla på oss mer kunskap, identitet 

är att förhålla sig till och att ta ställning till omvärlden, klasskamrater och artefakter omkring oss. 

                                                 
4 Uttrycket Packer & Goicoechea använder är ”a good student”. 
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Skolan blir en plats för att söka, och ibland kämpa, för identitet och samtidigt även en plats för an-

passning. ”Learning invovles ’enculturation’: picking up the jargong, behavior, and norms of a new 

social group; adopting its belief systems to become a member of the culture”. (s. 229)  

 

Enligt Dragemark Oscarson (2009), Illeris (2008) och Packer & Goicoechea (2000) finns det i skolan 

många uttalade men också outtalade normer som eleverna anpassar sig till. En av dessa är att elever-

na lär sig att det är bäst att hålla tyst, istället för att fråga, när de inte förstår.  

 

LÄRANDE 

Att lära innebär, enligt Illeris (2008), att länka någonting nytt till vad som redan finns, och det kan 

ske antingen genom assimilation eller genom ackommodation. Assimilation innebär att ta in något i 

en redan existerande struktur. Detta handlar mer om lärandets innehåll; om kunskapsförvärvande 

som till exempel nya fakta. Ackommodation innebär att mottagaren förändras för att kunna ta in de 

nya influenserna från omgivningen; det blir en fråga om att omskapa etablerade mönster i enlighet 

med de nya. Ackommodation, menar Illeris, är en mer krävande process än assimilation, eftersom vi 

inte enkelt ger upp positioner som vi kämpat för att lära oss. Det kräver en betydande mobilisering av 

mental energi och en personlig övertygelse för att förändra etablerade mönster. Därför finns det en 

tendens att undvika den här typen av lärande. Men nedbrytningen av det etablerade mönstret kan leda 

till en mer sammanhängande förståelse, som kan vara lättare att använda och bygga vidare på.  

     Beroende på situationen kan ackommodationsprocessen vara kort och plötslig, där eleven ome-

delbart förstår hur någonting fungerar. Men det kan också vara en utdragen process, där eleven käm-

par med ett problem och gradvis utvecklar en ny förståelse eller lösning. Det är, enligt Illeris, främst 

genom den anpassningsbara aspekten av lärande som den lärande förändras på ett avgörande sätt som 

är kopplat till en hög grad av individuell förståelse, motivation och inre drivkraft.  

     En särskild form av ackommodation är reflektion, som äger rum utan att någon direkt input av 

nya stimuli från omgivningen. Självreflektion är en form av reflektion som kan leda till ökad osäker-

het, och därför är, menar Illeris, självreflektion ett viktigt element i personlighet. Ackommodativa 

och transformativa processer aktiveras när individen möter impulser eller situationer som hon eller 

han inte kan hantera utifrån de existerande mönstren eller strukturerna.  

    Illeris skriver att barndomen är en tid för konstruktivt assimilations lärande, och ungdomsåren  

huvudsakligen en tid för lärande genom ackommodation, men också genom transformation. I lärande 

genom transformation sker stegvisa med djupa förändringar och rekonstruktioner av kunskapsstruk-

turer och känslomässiga mönster, som förknippas med identitet i en vidare betydelse, men också ut-
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bildningsmässiga och samhälleliga relationer. Kritiskt tänkande och självreflektion hör ihop med 

transformativt lärande, eftersom transformativt lärande innebär en personligt integrerad kunskap som 

utvecklas på bas av att associationer fritt kan göras i alla subjektivt relevanta kontexter. 

 

SJÄLVBEDÖMNINNG 

Anne Dragemark Oscarson (2009) studerade i sin doktorsavhandling studerat svenska gymnasieele-

vers självbedömning i engelska som främmande språk. Hennes studie fokuserade huvudsakligen på 

att uttrycka sig i skrift på engelska. Eleverna fick först bedöma kvalitén på sin egen skriftliga pro-

duktion utifrån ett antal givna kriterier. Sedan fick de feedback från läraren i form av neutrala kom-

mentarer – ofta i form av frågor: ”Hur menar du då?” – och guidades då till ytterligare reflektion 

kring arbetets kvalitet. Avslutningsvis rättades texterna, inte av läraren utan av forskare, och gavs 

tillbaka till eleverna. På så sätt tränade sig eleverna att realistiskt bedöma sina egna färdigheter i att 

bedöma sin egen produktion.  

     Målsättningen med hennes studie var att utforska självbedömningens roll i engelska som främ-

mande språk, inom ramen för språkkunskapens betydelse i livslångt lärande. Studien var baserad på 

uppfattningen att metakognitiva5  färdigheter som självjustering och självövervakning var viktiga 

komponenter för att utveckla autonoma inlärningsfärdigheter. I hennes studie integrerades självbe-

dömning i vardagen i klassrummet. Både elever och lärare ansåg att självbedömningen gav ett värde-

fullt bidrag till den vanliga undervisningen.  

   

Dragemark Oscarson (2009) menar att en mer reflektiv inställning till lärande hjälper personer att 

svara bättre på, och bättre hantera olika situationer i livet. Reflektion, menar hon, är att varje ny erfa-

renhet hjälper barnet att ta kontroll över sig själv.  

     Intervjuer med elever visade att de tyckte det var svårt att se sina framsteg i engelska, eftersom 

det är en väldigt komplex uppgift att lära sig engelska. Dragemark Oscarson redovisade även att ele-

verna angav att självbedömningen hade underlättat lärandet i allmänhet, och de ansåg att det var en 

av de viktigaste saker de kunde lära sig eftersom det var en viktig färdighet som kunde tillämpas i 

andra sammanhang, i perspektivet av ett livslångt lärande. De var i allmänhet positiva till självbe-

                                                 
5 metakognition, definieras enligt Nationalencyklopedin som att vara medveten om sitt eget tänkande, hur man går till 
väga när man löser problem, fattar beslut, tolkar en text eller söker i sitt minne. Metakognition innebär förutom avsiktliga 
val av strategier, också att man fortlöpande övervakar sitt tillvägagångssätt och kontrollerar att man är på rätt väg. En 
metakognitiv hållning innebär att man fortlöpande kan fråga sig: "Vad håller jag på med? Hur gör jag det? Hur bra/dåligt 
går det? Hur skall jag gå vidare?".  
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dömningen och kände att det var en viktig färdighet att utveckla tidigt, eftersom den förbättrade de-

ras ansvar och kritiska förmåga även i andra ämnen. För vissa elever var att fråga sig vad de kan göra 

bättre, en ögonöppnare.  

      Dragemark Oscarson var förvånad över att eleverna var ovana vid självbedömning. 

 

“The lack of self-assessment experience can in itself be said to be remarkable considering 

the emphasis that the syllabus puts on students’ developing autonomous learning skills, and 

the emphasis that both global, European and national documents place on the importance of 

both language learning as such and lifelong learning in general.” (s. 210) 

 

Hon påpekade även att det inte finns många studier kring självbedömning bland tonåringar – de fles-

ta studier har gjorts med vuxna som lär sig ett andra språk som talas inom landet i flerspråkiga län-

der, men inte som främmande språk6. Hon menade att det finns ett behov att förstå den roll och an-

vändning som självbedömning har i språkinlärningsprocessen.  

 

Peter Blatchford (1997) forskade kring i vilken ålder barn och ungdomar i England utvecklar förmå-

gan att kritiskt bedöma sitt eget arbete. Han studerade barn i åldersgruppen 7 – 16 år, vilket täcker 

hela grundskoletiden. Jämförelser gjordes mellan elevers och lärares bedömning av elevernas arbeten 

i skolämnena matematik och engelska. Resultatet visade att det var först i 11-årsåldern som barnen 

utvecklat en större säkerhet i det kritiska tänkandet och självreflektion som krävdes för att kunna 

göra realistiska och adekvata bedömningar.7 Han påpekade också att självbedömning ofta figurerar i 

symbolisk interaktionism, där ett centralt tema är att självbedömning främst speglar betydelsen av 

andras bedömningar. 

 

Simon Cassidy (2007), studerade ”oerfarna” universitetsstudenters förmåga till självbedömning; för 

att utveckla ett effektivare livslånga lärande, måste eleverna bli livslånga självbedömare. Även här 

jämfördes elevernas bedömning med handledarnas. Cassidy konstaterar att de mer begåvade eleverna 

tenderade att underskatta sina arbeten, de svagare eleverna tenderade däremot att överskatta sina in-

                                                 
6 Inom språkutbildning och språkforskning görs en skillnad mellan till exempel engelska som ett andra språk och engels-
ka som ett främmande språk. I ett land som Indien till exempel, där befolkningen talar mer än 200 olika språk, fungerar 
engelska som ett andra språk som binder ihop landets befolkning och dess möjligheter att kommunicera med varandra. 
Engelska används då i vardagen, i daglig kommunikation människor emellan, inom det egna landet. När engelska inte 
används för att kommunicera med egna landsmän – för personer som inte har engelska som modersmål – betraktas det  
som ett främmande språk. (Barber, 2000) 
7 Att förmågan till mer kritiskt och reflektivt tänkande utvecklas i 11-13 årsåldern ingår även i  Jean Piagets och Carl 
Rogers teorier om barn och ungdomars utveckling. (Illeris, 2008) 
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satser. Han skrev att ”The development of metacognitive skills in students is said to occur typically 

as a by-product of learning something else (…), and is associated with the development of the ability 

for self-reflection and self-regulation of learning (…). (s. 315) 

 

Joanna Giota (2006) pekar på könsskillnader som visar att flickor, trots en starkare upplevelse av 

stress än pojkar, i större utsträckning anstränger sig för att göra sitt bästa. Hon refererar till Henders-

son & Dweck som i en studie visade att ”flickor är mer yttre motiverade eller prestationsorienterade 

och tenderar att se på sin egen förmåga som medfödd oftare än pojkar.” (s. 102)   

     Giota hänvisar till skolverket, som rapporterar att det som lärare tycker är svårast i läraryrket, är 

att stimulera elevernas motivation. Att återkoppla till och stimulera till självreflektion, menar hon är 

ett sätt att stimulera och stödja elevernas eget lärande. ”Att lyfta fram elevernas egna resurser innebär 

att betrakta eleven som ett aktivt subjekt med egna erfarenheter och kunskaper, medskapare av sin 

omvärld, och inte som ett passivt objekt utsatt för omgivningens påverkan.” (s. 97) Hon betonar svå-

righeterna att bedöma och definiera elevernas resurser; eleverna bedömer sig själva utifrån olika kri-

terier, och dessa självbedömningar bedöms sedan, och i viss mån kalibreras, av lärare. Men påpekar 

hon, det är svårt att göra bedömningar av inre processer, som till exempel motivation, som inte kan 

observeras direkt.      

 

En annan metodik som används i samband med självreflektion är portfolio. 

     Olga Dysthe och Knut Steinar Engelsen (2004) citerar Paulson som menar att en portfolio är “a 

purposeful collection of student work that exhibits the student’s efforts, progress, or achievements in 

one or more areas. The collection must include student participation in selecting contents, the criteria 

for judging merit, and evidence of the student’s self-reflection.” (s. 240) 

 

Portfoliometoden innebär ett självbedömande och reflektivt förhållningssätt i ett längre tidsperspek-

tiv, ett perspektiv som täcker historia, nutid och framtida mål – också på ett personligt plan.   

 

AVGRÄNSNING 

Jag har som utgångspunkt för min avgränsning haft Illeris (2008) teori att lärande innefattar både 

innehåll, personlig utveckling och inre drivkraft, samt en social och samhällelig dimension. Men jag 

designade min undersökning även utifrån forskning kring självbedömning.   

     Självreflektion och självbedömning är enligt till exempel Cassidy (2007), Dragemark Oscarson 

(2009), Giota (2006) och Illeris (2008), viktiga egenskaper i ett livslågt lärande. I enlighet med teori-
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er om livslångt lärande behöver elever redan från unga år träna upp sin förmåga att använda de verk-

tyg de behöver för att själva kunna ta ansvar för sitt eget lärande och för att kunna utveckla sin själv-

ständighet. Flera forskare är överens om att självbedömning bör introduceras tidigt; till exempel 

Blatchford (1997), Dragemark Oscarson (2009), och Illeris (2008).  

     Dragemark Oscarson refererar till studier som visar att eleverna sade att självbedömning gjorde 

att de tänkte mer, och i konsekvens med detta fick dem att lära sig mer trots att det var mer tidskrä-

vande och svårare att bedöma sig själva.  

 

Jag valde att studera barns självbedömning. Jag gav eleverna som deltog i min studie möjlighet till 

att reflektera kring deras egna studier, och gav dem möjlighet att ta större ansvar för sitt eget lärande. 

Självreflektion och att ta ansvar för sitt lärande ligger, menar jag, inom ramarna för både livslångt 

lärande och mina styrdokument.  

     Självreflektion, menar jag vidare, är en del av självbedömning – men också en förutsättning för 

den senare. Min studie fokuserade huvudsakligen på att hjälpa eleverna att rikta sin egen uppmärk-

samhet till sin egen bedömning deras engagemang i klassrummet. Detta engagemang har de bedömt i 

olika kategorier. Dessa kategorier har varit: att ställa frågor när de inte förstått, att delta i par- och 

grupparbeten, att förklara för och hjälpa klasskamrater, att anteckna, att delta muntligt, att vara väl-

förberedd för lektionen, att anstränga sig under lektonen, att koncentrera sig under lektionen samt att 

reflektera vad de själva ansåg att de skulle kunna göra bättre under nästa lektion.  

      

Till skillnad från andra forskare; Blatchford (1997), Cassidy (2007), Dragemark Oscarson (2009), 

och Giota (2006), som studerat lärarens eller forskarens feedback på elevernas egen bedömning har 

jag valt att inte jämföra elevernas bedömning med min bedömning. Min tanke har varit att endast 

uppmärksamma eleverna på att de kan ha ett mer reflektivt förhållningssätt till sitt eget lärande. “If 

self-assessment were used as a learning tool, over- and underestimations, for example, would not be 

considered important.”, skriver Dragemark Oscarson. (s. 213)  

     Jag har valt att använda självbedömning som ett verktyg för lärande, som eleverna får utforska 

själva. Dragemark Oscarson (2009) menar att självjusterande elever oftare är mer motiverade, mer 

metakognitivt medvetna, och har en högre grad av tilltro till sin egen förmåga – och som konsekvens 

av detta kan de även erhålla högre betyg. “If language learning is to be seen in a lifelong perspective, 

classroom assessment practice needs be opened up to include a larger variety of non-threatening as-

sessment activities.” (s. 214)  

     Min avsikt inför min studie har varit att undersökning inte skall uppfattas som hotande – vilket är 

en anledning till att ingen bedömning sker av elevernas egen bedömning.  
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Dragemark Oscarson (2009) menar att det finns ett behov att förstå den roll och användning som 

självbedömning har i språkinlärningsprocessen, och att det behövs mer forskning kring unga elevers 

självbedömning i engelska som främmande språk, bland annat för att engelska som främmande språk 

är en viktig färdighet som behövs för ett livslångt lärande.    

     Elevernas självbedömning i min studie ägde rum under lektioner i engelska som främmande 

språk. Cassidy menade att utvecklandet av metakognitiva färdigheter, att lära sig att lära, inträffar 

som en biprodukt till att lära sig någonting annat. Eleverna i min studie bedömer sitt eget lärande – 

de lar sig att lära - medan de lär sig engelska. 

 

Giota (2006) betonade skillnader mellan pojkars och flickors attityder till skolarbete; och jag valde 

även att jämföra pojkars och flickors självbedömning och självreflektion. 

 

Till skillnad från portfoliotekniken, som jobbar med en långsiktig kartläggning av elevernas utveck-

ling, har eleverna i denna studie endast haft fokus på dagens lektion och nästkommande lektion. Un-

dersökningen kan betraktas som en ögonblicksbild, ett ”snapshot”, varje vecka i nio veckors tid.  

 

Illeris (2008) menar att en social och interaktiv dimension, personlig utveckling och inre drivkraft, 

samt innehållinbegrips i lärande. Med utgångspunkt ifrån detta, tidigare forskning, och ovan nämnda 

teoretiska utgångspunkter, begränsade jag min studie till att beskriva och analysera hur barns an-

vändning av systematiserad självbedömning och självreflektion påverkar deras lärande; både i form 

av ändrade attityder och motivation, interaktion i klassrummet, och i studieresultat, vid studier av 

engelska som främmande språk. Kan ett ändrat förhållande till engagemanget i olika klassrumsakti-

viteter,  leda till förändringar i elevernas personliga utveckling och inre drivkraft, och studieresultat? 

     Men min studie avser jag att skapa ny kunskap som, kan vara till nytta för andra lärare, forskare 

och pedagoger, och i förlängningen även för barn som lär sig till exempel ett främmande språk.  

 

 

4. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR. 

 

Syftet med studien är att studera hur elevers strukturerade självbedömningar påverkar deras lärande i 

form av engagemang i klassrummet, deras attityd till framgång, men också deras motivation och stu-

dieresultat.  
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Mina frågeställningar är: 

1. Hur påverkar systematiserad självbedömning av engagemang i klassrummet elevernas  

lärande?  

 

2. Hur upplever eleverna att använda sig av självbedömning?  

 

3. Hur påverkar självbedömning elevernas studieresultat i engelska som främmande språk? 

 

4. Hur påverkar självbedömning elevernas attityd till framgång? 

 

5. METOD 

METODVAL 

Studien gjordes i två ”Junior 2” klasser där eleverna var mellan 11 – 15 år gamla. Junior 2 innebär att 

eleverna ha ett års förkunskaper i engelska. Jag valde att dela upp undersökningen i fyra delar. Första 

delen bestod av en självbedömningsenkät, andra delen består av några frågor om elevernas upplevel-

se av studien i sig, tredje delen består av kunskapsprov, och fjärde delen en enkät med frågor om 

elevernas attityd till engelska och framgång.  

 

Enligt Trost (2007) är frågor ostrukturerade när de är öppna, och strukturerade när fasta svarsalterna-

tiv ges. Min undersökning var huvudsakligen en kvantitativ enkätundersökning, med flervalsalterna-

tiv som svar. Till de kvantitativa flervalsfrågorna användes en fyrgradig rangordningsskala, som 

kunde uppfattas som en kvotskala, vilket enligt Trost innebär att det finns en definierad nollpunkt 

(Inte alls/Ingen alls), och att ”avstånden mellan skalstegen är lika stora” (s.18). Även öppna frågor 

förekom i undersökningens 1:a, och 4:e del. Det senare gav ett kvalitativt inslag i undersökning. 

Kvalitativa svar kan vara något svårare att redovisa enkelt och överskådligt. Enkäten såg likadant ut 

för alla elever, och gavs till alla närvarande elever i klassen samtidigt. 

 

I enlighet med språkcentrets styrdokument skall endast engelska talas i klassrummet, och jag valde 

därför att göra allt på engelska; att ge information om undersökningen, proven och enkätundersök-

ningen på engelska. En svårighet var delvis att förklara på engelska, så enkelt som möjligt så att alla 

elever skulle förstå, eftersom elevernas kunskaper i engelska var begränsade. Frågor skulle annars ha 
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kunnat missförstås vilket skulle ha gett en lägre validitet. Min erfarenhet säger att det är lättare att 

förstå muntlig och mimad information, än att själv uttrycka sig på ett främmande språk.  Alla elever 

talade franska och, och när jag gav instruktioner använde jag medvetet engelska ord som är snarlika 

på franska för att göra det lättare för barnen att förstå. Svaren på de öppna frågorna sade jag att de 

gärna fick skriva på franska. Detta för att öka reliabiliteten och validiteten. 

 

Min roll har varit som fullständig deltagare, där jag varit fullvärdig medlem i gruppen men dolt min 

identitet som forskare. (Einarsson & Hammar Chiriac, 2007) Jag talade inte om för eleverna att jag 

som var ansvarig för undersökningen, utan att det var en undersökning på språkcentret för att jämföra 

elevernas resultat i olika klasser; utan att jag preciserade vilka klasser eller hur många klasser. 

     Jag undervisade båda klasserna likadant; följde samma lektionsplanering, använde samma extra 

övningsmaterial, gjorde samma övningar, sjöng samma sånger och gav samma läxor. Aktiviteterna 

under lektionerna blev varje vecka något kortare och ibland lite ytligare i självbedömningsklassen, 

eftersom 3-5 minuter i slutet av varje lektion gick åt till att fylla i enkäten. En sång (I’m sailing) som 

skulle ha understrukit grammatiken i the present progressive som uttryck för presens hann jag aldrig 

med i självbedömningsklassen. 

 

Undersökningens 1:a del; självbedömning i en klass  

I klassen som började klockan fyra gav jag eleverna en självbedömningsenkät att fylla i de sista mi-

nuterna av varje lektion varje vecka under nio veckors tid. (Självbedömningsenkäten bifogas i  

Bilaga 1.) I självbedömningsklassen förklarade jag i början av varje veckas lektion att jag ville att de 

i slutet av lektionen skulle beskriva någonting som de lärt sig under dagens lektion; någonting som 

de inte kunde klockan fyra, men som de upplevde att de kunde när vi skiljdes kvart i sex. De fick 

även bedöma sitt engagemang i klassrumsaktiviteterna i klassrummet, utifrån i åtta olika kategorier 

på en fyrgradig kvotskala. Jag valde avsiktligt en fyrgradig skala utan mittalternativ för att minska 

risken att medelalternativet skulle väljas slentrianmässigt. Detta för att ge en hög validitet i under-

sökningen.  

 

Eleverna i undersökningsklassen uppmärksammades på deras eget lärande genom en ”self-

evaluation” enkät. De ombads att skriva ner någonting som de lärt sig under dagens lektion; någon-

ting som de inte visste eller kunde eller insåg när lektionen började, men som de hade lärt sig innan 

dagens lektion tog slut. Trost (2007) avråder från att inleda en enkät med frågor som tar tid, eftersom 

det kan vara avskräckande. (s. 74), och jag betonade därför i början av lektionen varje vecka att det 
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räckte att skriva till exempel ett (1!) nytt ord, eller en ny fråga, eller en mening som de lärt sig under 

dagen när lektionen närmade sig sitt slut. 

     Eleverna i självbedömningsklassen uppmanades även att reflektera över vad de själva ansåg att de 

kunde göra bättre under nästa veckas lektion. Denna fråga var öppen, men eleverna kunde tolka de 

åtta kategorierna med flervalsalternativ som ledtrådar - vilket kan ha styra svaren och därmed ha 

påverka både reliabiliteten och validiteten något då det kan ha lett till en likriktning av svaren. Å 

andra sidan kan det ha lett till en ökad precision. 

     Denna enkät fyllde de i varje onsdag under nio veckors tid. Självbedömningsenkäten var anony-

ma, men eleverna ombads att ange om de var pojke eller flicka. Detta för att ge mig möjlighet att se 

om det fanns någon skillnad mellan hur pojkar och flickor relaterade till självbedömningen. Jag val-

de att låta svaren vara anonyma för att förhindra att eleverna skulle känna sig övervakade och kon-

trollerade av mig/läraren (som samlade in svaren). Jag ville även förhindra att de lockades att ge ” 

politiskt korrekta” svar; svar som de trodde att jag ville ha, som de trodde skulle komma att göra ett 

gott intryck på mig – även om det inte skulle överensstämma med deras egentliga uppfattning. Detta 

för att validiteten skulle vara så hög som möjligt. 

 

Undersökningens 2:a del; elevernas upplevelse av st udien 

Undersökningens sista dag, den nionde veckan, gav jag avslutningsvis i den sista dagens självbe-

dömningsenkät fem kompletterande frågor om deras attityd till undersökningen och i vilken ut-

sträckning de tyckt att självbedömningsenkäten påverkat dem, till exempel deras motivation. Denna 

del bestod av två Ja/Nej-frågor, samt tre frågor på en fyrgradig kvotskala. (Bilaga 2.)  

 

Undersökningens 3:e del; båda klassernas prov 

Första dagen gav jag ett kunskapstest i båda klasserna för att få en uppfattning om elevernas förkun-

skaper. Detta första dagens prov kommer jag hädanefter genomgående att kalla för ”förprov”. Sam-

ma prov gav jag sedan en gång till när jag avslutade min undersökning nio veckor senare. Provet från 

undersökningens sista vecka kommer jag fortsättningsvis konsekvent att referera till som ”slutprov”. 

På så sätt har jag kunnat mäta elevernas resultat första dagen på terminen och jämföra med deras 

resultat nio veckor senare, för att kunna få ett kvantitativt mått på deras studieresultat i engelska un-

der den undersökta perioden. Detta tillvägagångssätt gav mig ett kvantitativt mått på elevernas fram-

steg i engelska i antal poäng. På förprovet och slutprovet skrev eleverna sina namn – detta för att 

göra det möjligt för mig att gallra bort de elever som var frånvarande antingen vid förprovet eller vid 
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slutprovet som externt bortfall, eftersom ingen utveckling skulle kunna utläsas om bara ett av de 

båda proven gjordes.  

 

Provet bestod av tre delar. Första delen bestod av ett litet textstycke på engelska där sexton fel fanns 

insmugna i texten. Detta var en allmän språkkontroll som inte hade något direkt samband varken 

med kursplanen, kursboken eller med min lektionsplanering och undervisning under terminen. I tex-

ten fanns fyra stavfel, fyra ordföljdsfel, fyra grammatiska fel och fyra interpunktionsfel. Uppgiften 

bestod i att rita en cirkel kring felen i texten för att visa att de förstod att detta inte var korrekt. Ele-

verna behövde inte rätta felen. Eleverna visste inte hur många fel de skulle leta efter; detta för att inte 

locka dem till gissningar för att få ”alla rätt”. Syftet med detta var att öka validiteten i undersökning-

en. Alla elever ringade in fel, men ingen ringade in alla fel. Alla elever missade några. Därtill ringa-

de även alla elever in en eller flera saker som de trodde var fel men som i själva verket var korrekta. 

Att inte ringa in vad som är fel, och att ringa in vad som är korrekt – räknade jag som resultatet i det 

här delprovet. Antalet oupptäckta fel, plus antalet korrekta passusar i texten som eleverna indikerat 

som fel, räknade jag samman. Summan av dessa var antalet poäng i delprovet. Antalet poäng här 

angav alltså inte hur många korrekt svar eleverna hade, utan hur många fel de gjort. En förbättring av 

resultatet innebar alltså att de gjorde färre fel – fick färre poäng – i slutprovet än i förprovet.  

     Andra delen bestod av att ställa fyra korrekta frågor till fyra givna svar. Här gavs ett poäng för 

korrekt frågeord, och ett poäng för rätt grammatik; maximalt två poäng per fråga och sammanlagt 

maximala åtta poäng på delprovet. Denna del ingick delvis i kursplanen där frågeord introducerades 

vecka tre, och där huvudsakliga fokus under lektionstid och stor del av läxorna låg på fullständiga 

frågor i de två nästföljande veckorna. Frågorna på andra delprovet överensstämde dock inte helt med 

den grammatik som introducerats under lektionerna och som täcktes av kursböckerna och läxorna.  

     Tredje delen bestod av frågan ”What are they doing?” följt av tre bilder. Här renderade ett korrekt 

”action verb” ett poäng och korrekt grammatik (the present progressive) ytterligare ett poäng; alltså 

två poäng per bild och sammanlagt maximalt sex poäng. Uppgiften gav visst utrymme för egna tolk-

ningar; för bilden på en pojke med några böcker framför sig gav olika svar som: ”He is working.”, 

”He’s doing homework.”, ”Ahmed is reading.” full poäng. Glosor i form av ”action verb”, samt 

grammatiken (the present progressive) ingick i kursplanen, kursboken, min lektionsplanering, men 

huvudsakligen med fokus på futurum. I provet användes the present progressive för uttryck i presens. 

(Bilaga 3.) 

 

Jag valde även att slutligen kortfattat också infoga språkcentrets obligatoriska terminsprov i denna 

del av undersökningen. Provet gavs terminens tionde och sista vecka, alltså veckan efter sista själv-
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bedömningsenkäten och slutprovet. Detta obligatoriska prov var samma för alla språkcentrets Junior 

2-klasser, och detta prov täckte – till skillnad från de tre delproven i förprovet och slutprovet – endast 

vad som hade täckts av läroboken och min lektionsplanering. 

 

Undersökningens 4:e del; klassernas attityd till en gelska och lärande 

Förprovet (likväl som slutprovet) följdes av en enkätdel där jag bad eleverna fylla i hur de uppfattar 

sina kunskaper i engelska; hur bra de ansåg sig vara, hur intresserade de ansåg sig vara av engelska, 

hur svårt de ansåg engelska vara, samt vad de menar är orsaken bakom framgång. De flesta frågor 

var kvantitativa flervalsfrågor, men med inslag av ett par öppna frågor. För att begränsa min under-

sökning har jag valt att inte bearbeta alla insamlade data i min uppsats. (Det kombinerade pro-

vet/enkäten finns under Bilaga 3.)  

 

 

URVAL AV INFORMANTER 

Eleverna i barn och ungdomsklasserna vid språkcentret är inskrivna av sina föräldrar. Kurserna är 

avgiftsbelagda och det är huvudsakligen lägre medelklass, medelklass och mer välbeställda personer 

som utgör elevunderlaget. Centret ger språkkurser i engelska till - huvudsakligen marockanska - ele-

ver i åldrarna 7 år och upp. 

     Eleverna är slumpvis placerade i klasserna utifrån i vilken ordning de registrerat sig till kursen 

och vilken veckodag och tid de önskar studera. Jag jämförde två klasser med tretton respektive sex-

ton elever vardera. Jag valde att studera dessa två klasser eftersom det var dessa jag genom ett 

slumpvis urval från skolledningens sida blev tilldelad. Eleverna var i åldrarna elva till femton år, 

genomsnittsåldern i de båda klasserna var tretton när undersökningen började i oktober. Genom-

snittsåldern var densamma för pojkar och flickor i båda klasserna. Ena klassen började klockan två, 

den andra klockan fyra. (Jag hade femton minuters rast mellan de båda klasserna.) Eleverna kom 

varje onsdag till språkcentret för en lektion om 105 minuter engelska utan rast. Kurserna var för alla 

ett komplement till den engelskundervisning de får i grundskolan. Alla elever i båda klasserna stude-

rade engelska i skolan, och i genomsnitt läste de två och en halv timmar engelska i veckan i båda 

klasserna. Eleverna kom från 23 olika grundskolor varav de flesta hade olika läroböcker i engelska. 

Nitton olika kursböcker användes av eleverna vid dessa skolor. Sannolikheten att just det som de 

studerar i engelska i någon av dessa läroböcker, vid någon av alla dessa skolor, under de veckor min 

undersökning pågick, skulle ge en slagsida åt resultatet av min undersökning tycks mig väldigt liten.  
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INSAMLANDE AV DATA 

Terminens första lektion för mina Junior 2 klasser var onsdagen den 12:e oktober, och då gav jag 

båda klasserna förprovet med tillhörande enkätdel. Den 7:e december, veckan innan det obligatoriska 

terminsprovet för alla språkcentrets många tusen elever, gav jag båda klasserna slutprovet.  

     Varje vecka under nio veckors tid fyllde självbedömningsklassen under lektionens sista minuter i 

självbedömningsenkäten. Till skillnad från förproven och slutproven så har självbedömningsenkäten 

varje vecka varit anonyma. I denna undersökningsdel varierade därför antalet informanter vecka för 

vecka, från bottennoteringen 6 vecka 5, till maximala 16 veckorna 2 och 6 eleverdå inga elever var 

frånvarande. 

     Resultatet av undersökningens alla delar skrev jag in i Excel mot slutet av undersökningsperioden 

för bearbetning av data. 

 

BEARBETNING OCH TOLKNING AV INSAMLAD DATA 

En fotostatkopia av varje förprov och slutprov från båda klasserna gjordes. Proven och fotostatkopi-

orna av proven rättades sedan av mig och av en marockansk kollega som doktorerar i pedagogik vid 

ett av landets universitet. Båda klassernas prov, både förprov och slutprov, rättades vid samma tillfäl-

le. Huvudet på proven med elevernas namn var bortvikta så att ingen av oss som rättade skulle kunna 

veta vilken klass (referensklassen eller självbedömningsklassen) eller vilket prov (förprovet eller 

slutprovet) vi rättade. Detta för att vår bedömning skulle bli så objektiv som möjligt, i syfte att ha en 

hög reliabilitet i undersökningen.  

 

Språkcentret ligger i en av Marockos större städer, med mer än en miljon invånare och med dåligt 

utbyggd kollektivtrafik. Många elever bor långt ifrån språkcentret, och det är så gott som utan undan-

tag som någon vuxen som lämnar och hämtar eleverna vid skolan. Föräldrarna har betalat för ett helt 

år i förväg och vill att barnen skall studera vid språkcentret. Frånvaron bland språkcentrets barn- och 

ungdomsklasser är i allmänhet väldigt låg. 

     I referensgruppen var det 13 elever i klassen. Av dessa gjorde 12 både förprovet och slutprovet. 

Det externa bortfallet var 1 elev. I självbedömningsklassen gick det 16 elever. Frånvaron var hög 

under terminen och endast 11 elever skrev båda proven. Det externa bortfallet var 5. Det totala anta-

let elever som skrev båda proven var dock ganska jämnt; 12 elever i referensklassen och 11 i själv-

bedömningsklassen. Det är dessa elever som jämförs i förprov och slutprov, med tillhörande enkät-

del. I referensklassen var det totala antalet frånvarotillfällen under de 9 veckorna 8 frånvarotillfällen.  
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FIGUR 1. Genomsnittlig frånvaro per elev, i antal lektioner. 

 

Åtta enskilda frånvarotillfällen utslaget på 13 elever i klassen gav en frånvaro på 0,6 lektion per elev, 

alltså mindre än en lektion per elev i genomsnitt. I självbedömningsklassen var det totala antalet 

frånvarotillfällen 26. Utslaget på 16 elever gav det 1,6 lektions frånvaro per elev; en hel lektions (105 

minuter) frånvaro mer per elev i genomsnitt än i referensklassen. Frånvaron i självbedömningsklas-

sen var nästan 170 % högre än i referensklassen.  

     En vecka under hösten var det skollov i samband med en religiös högtid El Aïd; en högtid att jäm-

föra med den kristna julen. Redan veckan innan talade många elever i självbedömningsklassen om 

att de skulle resa bort och inte skulle kunna komma. I referensklassen var det däremot endast ett fåtal 

elever som sade att de skulle resa bort. Vissa grundskolor hade en veckas lov, andra två veckor i 

samband med högtiden.  

      

Elevernas frånvaro under 9 veckor illustreras av figur 2. 
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FIGUR 2. Antal frånvarande elever per vecka; referensklassen och självbedömningsklassen. 

 

Ingen elev i referensklassen var frånvarande den första av dessa veckor (undersökningens 4:e vecka), 

men 5 elever var frånvarande i självbedömningsklassen. Veckan därpå var 4 elever frånvarande i 

referensklassen, men 10 elever i självbedömningsklassen. 10 av 16 elever i självbedömningsklassen 

var frånvarande vecka 5.  

 

 

FIGUR 3. Frånvaro per vecka i självbedömningsklassen, fördelat på pojkar och flickor. 

      

Den stora frånvaron i självbedömningsklassen fördelar sig på följande sätt mellan pojkar och flickor; 

pojkarna stod sammanlagt för 16 frånvarotillfällen under de 9 veckorna, och flickorna för 10. Vecka 

5 var 8 av de frånvarande pojkar, vilket var 89 % av pojkarna i klassen. 
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Den nionde veckan var 4 elever frånvarande i självbedömningsklassen. 3 elever som kom var sjuka, 

men de kom ändå. 2 av dem hade varit sjuka och frånvarande också veckan innan. Den ena var så 

febrig och snörvlig att hon helt klart borde ha stannat hemma. En annan av de fyra var så sjuk att han 

inte hade gått till sina ordinarie lektioner i grundskolan på morgonen, men han kom till engelsklek-

tionen vid språkcentret på eftermiddagen eftersom han tycker det är roligt och inte ville missa lektio-

nen. Moralen att komma bedömer jag som hög – trots att frånvaron varit hög.  

 

Det interna bortfallet i självbedömningsenkäten (att ha missat att ringa in ett svarsalternativ, eller att 

ha ringat in två svarsalternativ) var under de nio veckorna 12 (8 pojkar och 4 flickor), vilket gav 

mindre än ett misstag per elev i någon av de åtta kategorierna under undersökningens nio veckor. 

Bortfallet var utspritt på alla åtta kategorierna. Störst var bortfallet i kategori 2 och 3, med 3 interna 

bortfall vardera. Detta utgjorde hälften av de interna bortfallen. Vissa elever verkade inte ha förstått 

vad ”mingle” är – vilket kan var en anledning till att de hoppade över den kategorin. Dessa tre inter-

na bortfall inträffade de första två veckorna. Att förklara och hjälpa klasskamrater hade också tre 

interna bortfall, och alla dessa tre inträffar under undersökningens tre första veckor. Det tycks mig 

som att eleverna inte riktigt förstått vad som efterfrågats de första veckorna på terminen, och validi-

teten blir då något lägre för dessa kategorier de första veckorna. För många elever som är nya elever 

vid språkcentret är detta att rätta sina klasskamrater, att delta i par-, grupp- och mingelaktiviteter, 

något nytt som de inte har någon erfarenhet av sedan tidigare, vilket kanske avspeglar sig i det inter-

na bortfallet. Efter tre veckor, med många tillfällen att rätta sina klasskamrater, och att få hjälp av 

sina klasskamrater, och att mingla, upphör det interna bortfallet i kategorin. De andra sex kategorier-

na har ett bortfall vardera, fördelat över de första sju veckorna. Detta beror förmodligen på slarv (och 

kanske även något av bortfallen i kategori 2 och 3). Validiteten bedömer jag därför som hög. 

 

 

STUDIENS RELEVANS OCH TROVÄRDIGHET 

”Med standardisering menar man graden till vilken frågorna är desamma och situationen är den-

samma för alla intervjuade.” (Trost, 2007, s. 59) Detta stämmer väl på denna undersökning; både 

förprov, slutprov och enkätundersökningar, men även det obligatoriska provet den tionde veckan. 

Alla elever gjorde proven samtidig i klassrummet. Jag var närvarande i klassrummet hela tiden, för 

att kunna förklara och svara på frågor om de inte förstod, men också för att se till att ingen fuskade, 

till exempel genom att viska till varandra. Reliabiliteten och validiteten anser jag därför vara hög för 
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förproven och slutproven, likväl som för den enkät som fylldes i vid samma tillfälle. Självbedöm-

ningsenkäten fylldes i de sista minuterna varje vecka i självbedömningsklassen, men eleverna flytta-

de inte isär sina bänkar, och hade därför större möjlighet att prata med varandra – även om jag beto-

nade att enkäten skulle fyllas i individuellt. Detta kan ha påverkat reliabiliteten och validiteten så att 

den blivit något lägre. För att kompensera detta valde jag att enkätdelen skulle vara anonym.  

     När jag lade in insamlad data i Excel, upptäckte jag att vissa elever de sista veckorna uppger ”4” 

(= ”alltid”) i sin självbedömning. Men samtidigt uppgav de att de skulle göra samma sak bättre nästa 

gång. Detta är en logisk inkonsekvens. Om de skulle kunna göra bättre, så skulle de inte uppge 4. Det 

ger en lägre validitet. Jag påpekade detta några gånger under undersökningens gång i början av lek-

tionen. På frågan vad de lärt sig under dagens lektion hände det att eleverna ibland uppgav ord som 

jag vet att de kunde från tidigare. Jag uppmanade dem varje vecka, innan jag delade ut enkäten, att 

det är bättre att de ger ett konkret exempel på vad de lärt sig istället för att skriva vilken grammatik 

vi sysslat med, eller vad för typ av glosor vi gjort (som till exempel ”jobs”, eller ”tell the time” som 

några elever hade svarat, vilket är oprecist). 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Det finns många etiska överväganden att ta ställning till i samband med en vetenskaplig studie. Två 

av dessa som Vetenskapsrådet (2002) understryker när det gäller humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning är forskningskravet och individskyddskravet. 

 

Forskningskravet värnar om vikten att forska kring ämnen som kan förbättra människors livssitua-

tion. ”Det vore närmast oetiskt att avstå från att bedriva forskning kring faktorer som kan komma att 

t.ex. förbättra människors hälsa och livsvillkor, undanröja fördomar eller höja människors medveten-

het om hur de på ett rikare sätt kan utnyttja sina egna resurser.” (s.5.) (Min kursivering)  

     Det är viktigt att forska och erhålla ny kunskap, men lika viktigt att respektera individens rättighe-

ter. Individer får inte utsättas för fysisk eller psykisk skada. Värdet av den förvärvade kunskapen 

måste vägas mot de eventuella negativa konsekvenser som undersökningen kan få för individen. 

”Varken forskningskravet eller individskyddskravet är emellertid absoluta utan måste alltid vägas 

mot varandra.” (s.5) Det grundläggande individskyddskravet delas sedan upp i fyra huvudkrav; in-

formationskravet, samtyckskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
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Informationskravet formuleras som att ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte.” (s.7) Deltagarna skall vidare veta att det är frivilligt att delta 

och att de när som helst kan avbryta sin medverkan.  

     Om eleverna hade vetat syftet med min undersökning, så skulle detta ha kunnat påverka resultatet; 

kanske de skulle ha studerat intensivare, anstränga sig mer och visa sig ”duktiga” och mer villiga att 

prestera bra och vara till lags. Deras förväntan skulle då påverka undersökningen. Jag valde därför att 

inte informera eleverna om detaljerna kring forskningsprojektet. 

     Samtyckskravet formuleras av Vetenskapsrådet som att ”Deltagare i en undersökning har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan.” (s.9) Är deltagarna minderåriga bör ”i vissa fall”, till exempel 

om deltagarna är under femton år och undersökningen till sin karaktär är etisk känslig. (ibid.) Alla 

elever i min undersökning var mellan elva och femton år. Målsmans samtycke skulle därför ha kun-

nat inhämtas. Jag valde att inte göra det. Vetenskapsrådet skriver att i ”vissa fall, då undersökningen 

inte innefattar frågor av privat eller etiskt känslig natur, kan samtycke inhämtas via företrädare för 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare (t.ex. skolledning…)”. Detta förutsatt att undersökning-

en sker ”inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter och på vanlig arbetstid” vilket var fallet i min stu-

die. Ledningen vid språkcentret godkände att jag gjorde en undersökning bland språkcentrets yngre 

elever utan att fråga efter föräldrarnas tillstånd. Ledningen granskade även, och godkände självbe-

dömningsenkät, prov (förprov och slutprov), samt upplägget för min studie. Undersökningen varin-

om ramen för språkcentrets verksamhet. Oförberedda prov förekommer i skolvärlden. Detta är nå-

gonting som barnen är vana vid – och ingen motsatte sig att göra dem. 

 

Dragemark Oscarsons (2009) skriver att eleverna i hennes studie var positiva till att bedöma sig själ-

va. Vetenskapsrådet menar att det är viktigt att forska kring frågor som kan ”höja människors medve-

tenhet om hur de på ett rikare sätt kan utnyttja sina egna resurser.” (Min kursivering.) Jag gjorde ett 

övervägande där jag menade att min undersökning inte var skadlig för barnen i någon av klasserna, 

att den sannolikt skulle kunna vara av godo för eleverna i självbedömningsklassen. Undersökningen 

inte heller av etiskt känslig natur. Jag valde därför att inte fråga efter målsmans samtycke.  
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6. RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN  

STUDIENS FÖRSTA DEL; SJÄLVBEDÖMNING I EN KLASS  

Varje vecka fyllde eleverna i självbedömningsklassen i en mindre kvalitativ utvärdering, där de själ-

va bedömde sin interaktion i klassrummet.  

 

I självbedömningsenkäten som eleverna fyllde i ingick 8 kategorier: 

 

1. Att ställa frågor när jag inte förstår 

2. Att delta i pararbeten, grupparbeten och mingel aktiviteter 

3. Att förklara för/hjälpa klasskamrater 

4. Att anteckna (nya glosor, grammatik) 

5. Att delta muntligt 

6. Att vara väl förberedd (böcker, repetera hemma) 

7. Att anstränga sig under lektionen 

8. Att koncentrera sig under lektionen 

 

Eleverna uppskattade sin prestation på en fyrgradig skala. Medelvärdet för de 8 kategorierna under 9 

veckor redovisas i tabell 1. Veckorna är redovisade vecka för vecka (v. 1, v. 2 och så vidare) i tabel-

lens vänstra del. Siffrorna 1, 2, 3 och så vidare representerar de 8 frågorna, och i kolumnerna under 

dessa återfinns medelvärdet för självbedömningsklassens elever i deras uppskattning av hur bra de 

presterat vecka för vecka i de 8 kategorierna. 

_____________________________________________________ 

 Medel 1. 2. 3.  4.  5.  6.  7. 8.  
   v. 1 15 2,3 3,3 2,8 2,6 3,5 3,6 3,6 3,6 
   v. 2 16 2,2 3,1 2,6 2,4 3,4 3,8 3,4 3,8 
   v. 3 15 2,3 3,1 3,0 3,1 3,7 3,5 3,6 3,5 
   v. 4 11 1,5 3,4 3,1 3,3 3,5 3,6 3,5 3,8 
   v. 5 6 2,7 3,8 3,7 3,8 4,0 3,8 3,8 3,8 
   v. 6 16 2,4 3,4 3,1 3,4 3,7 3,8 3,5 3,2 
   v. 7 15 2,9 3,4 3,1 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 
   v. 8 12 2,9 3,5 3,3 3,4 3,5 3,0 3,4 3,7 
   v. 9 12 2,9 3,6 3,1 3,1 4,0 3,4 3,7 3,7 
Ökning % 26 9 11 19 14 -9 3 3 

 

_____________________________________________________ 
TABELL 1. Resultatet av självbedömningsutvärdering; klassens medelvärde i 8 kategorier under 9 
veckor. Skillnaden mellan första och sista veckan angiven i procent. (I fetstil anges antalet elever 
som var närvarande och deltog i enkätundersökning respektive vecka.) 
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Den kategori som ökat mest är kategori 1; att ställa frågor när jag inte förstår. Den har ökat med 26 

%, från 2,3 till 2,9 i medel. Det är den kategori som har det lägsta medelvärdet första veckan. Ök-

ningen är ganska stabil, men planar ut de sista veckorna. Kategori 2, att delta i par och grupparbeten 

har ökat något mindre (9 %) men det är en ganska jämn och stabil ökning. Kategori 3, att förklara för 

och hjälpa klasskamrater har ökat med 11 %, och tyder på en långsam men stadig kurva uppåt. Kate-

gori 4, att anteckna, har ökat med 19 %. Siffrorna ligger högre och ganska stabilt under undersök-

ningens 4:e, 5:e, 6:e, 7:e och 8:e veckor, för att sedan sjunka till samma nivå som vecka tre den sista 

undersökningsdagen. Sista veckan ägnades till stor del åt repetition inför slutprovet, och ingenting 

nytt introducerades. Räknar jag ökningen fram till och med vecka 8 istället – då jag fortfarande in-

troducerade nya saker, blir den procentuella ökningen ännu högre; 31 %. Kategori 5, att delta munt-

ligt, har ökat med 14 %, och är den enda kategori där slutresultatet är 4,0 – det vill säga att alla elever 

anser att de deltar muntligt till 100 %. I kategori 6, att vara väl förberedd (ha med böcker och studera 

hemma) sjunker värdet med 9 %, efter att jag vecka 8 påpekade att många av eleverna inte gjorde 

sina läxor, och att det borde räknas till att vara förberedd. Resultatet i självbedömningsenkäten sjun-

ker den veckan, till 3,0 – det lägsta i den kategorin under hela undersökningsperioden.  

I de två sista kategorierna, att anstränga sig under lektionen och att koncentrera sig finns endast en 

blygsam ökning på 3 %. Dessa kategorier startade även på en hög nivå – så förändringen är inte så 

stor. Kategorierna 5, 6, 7, och 8 startade över lag på en högre nivå än de första fyra kategorierna, 

med ett genomsnitt på 3,5 i kategori 5, och 3,6 i kategorierna 6, 7, och 8.  

 

En närmare studie av resultaten uppdelat på pojkar och flickor illustreras i tabellerna 2 och 3.    

_________________________________________________________________________________ 

Pojkar  1 2 3 4 5 6 7 8 
   v. 1 2,3 3,1 2,8 2,4 3,5 3,3 3,4 3,6 
   v. 2 1,8 2,6 2,3 2,2 3,0 3,6 3,1 3,8 
   v. 3 2,0 3,1 2,6 3,1 3,6 3,2 3,4 3,2 
   v. 4 1,9 3,3 3,3 3,0 3,3 3,4 3,6 3,7 
   v. 5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
   v. 6 2,4 3,1 2,6 3,0 3,5 3,6 3,3 3,0 
   v. 7 2,1 3,0 2,9 3,4 3,0 3,0 3,0 3,3 
   v. 8 2,4 3,3 3,1 3,4 3,3 2,9 3,3 3,5 
   v. 9 3,0 3,3 2,8 2,8 4,0 2,8 3,3 3,3 
Ökning  % 30 6 0 17 14 -16 -3 -8 
_________________________________________________________________________ 
TABELL 2. Resultatet av självbedömningsutvärdering; pojkarnas medelvärde i 8 kategorier under 9 
veckor. Skillnaden mellan första och sista veckan angiven i procent. 
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_________________________________________________________________________________ 

Flickor  1 2 3 4 5 6 7 8 
  
  v. 1 2,3 3,4 2,9 3,0 3,6 4,0 3,9 3,6 
   v. 2 2,7 3,6 3,2 2,6 3,9 4,0 3,7 3,9 
   v. 3 2,8 3,2 3,8 3,0 3,8 4,0 3,8 3,8 
   v. 4 1,0 3,5 2,8 3,8 4,0 4,0 3,5 4,0 
   v. 5 2,4 3,8 3,6 3,8 4,0 3,8 3,8 3,8 
   v. 6 2,3 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 3,9 3,4 
   v. 7 3,7 3,9 3,4 3,6 3,9 4,0 4,0 3,7 
   v. 8 3,8 4,0 3,8 3,5 4,0 3,3 3,8 4,0 
   v. 9 2,8 3,8 3,3 3,3 4,0 4,0 4,0 4,0 
Ökning  % 22 12 14 10 11 0 3 11 
_________________________________________________________________________ 
TABELL 3. Resultatet av självbedömningsutvärdering; flickornas medelvärde i 8 kategorier under 9 
veckor. Skillnaden mellan första och sista veckan angiven i procent. 
 

När det gäller att fråga när de inte förstår så ökar pojkarna något mer än flickorna, 30 respektive  

22 %. Både pojkar och flickor började dock på samma nivå – 2,3. I fråga 2, att delta i par-, grupp-, 

och mingel aktiviteter ökar flickorna med 12 % mot pojkarnas 6 %. Kategori 3, att hjälpa klasskam-

rater – där ökar inte pojkarna alls, men flickorna uppger att de hjälper klasskamraterna i 14 % större 

utsträckning än vid första lektionen. I kategori 4, att anteckna har pojkarna ökat med 17 %, men hade 

ett väldigt lågt värde första veckan som utgångspunkt. Flickorna ökar här med 10 %, men antecknade 

flitigare redan från första lektionen. I 5:e kategorin, att delta muntligt, ökade pojkarna med 14 % och 

flickorna med 11 %. I kategori 6, att vara väl förberedd, sjönk pojkarnas genomsnitt med 16 %, 

flickorna ökar däremot inte alls – detta är enda kategorin där resultatet redan första veckan var det 

maximala 4,0 för flickorna – och någon ökning för flickorna därifrån är därför inte möjligt. Kategori 

7, att anstränga sig under lektionen, där sjunker pojkarna något, med 3 %. Flickorna ökar däremot 

med 3 %. I sista kategorin, att koncentrera sig under lektionen, sjunker pojkarna med 8 %, men 

flickorna ökar med 11 %.  

 

Både pojkarna och flickorna uppger 4,0 i kategori 5 (att delta muntligt) undersökningens sista vecka. 

Detta är enda tillfället (enda kategorin och enda veckan) under hela undersökningen, där alla pojkar-

na anger 4,0.8 I kategori 5, 6, 7, och 8 uppger flickorna på maximala 4,0 sista veckan. De anser sig 

alltså prestera på topp i dessa kategorier. Flickorna uppger maximala 4,0 i genomsnitt vid 17 tillfäl-

len; i sammanlagt 5 olika kategorier, och alltid i någon kategori varje vecka.  

                                                 
8 Bortsett från vecka 5, (som sammanföll med lovet i grundskolan)där alla pojkarna utom en var frånvarande. Den närva-
rande pojken bedömde sitt engagemang i klassrummet till 4, i samtliga åtta kategorier. 
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I figur 4 anges antalet veckor som alla flickor angett 4,0 i respektive fråga/kategori. (Här räknade jag 

bort vecka 5 då frånvaron i klassen var extremt hög.) I kategorierna 5 och 6, har alla flickorna i 4 

respektive 7 veckor angett att de varit involverade i aktiviteterna till 100 %.  

 

 

FIGUR 4. Antal veckor som flickorna har uppgett 4,0 i genomsnitt, fördelat på de åtta frågorna. 
 

Förändringen mellan flickor och pojkars genomsnittliga ökning illustreras i figur 5. 

 

 

FIGUR 5. Ökning i procent mellan första och sista enkäten, i 8 kategorier – pojkarna och flickorna 
redovisas var för sig.  
 

Bortsett ifrån första kategorin, att ställa frågor när de inte förstår, där både pojkar och flickor ökat 

mest, så ligger flickornas ökning ganska jämt i frågorna 2, 3, 4, 5, och 8; kring eller strax över 10 %. 
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Pojkarnas ökning är mer ojämn, och går till och med ner i flera kategorier (7, 8, och 9). I kategori 6 

och 7 startade flickorna med väldigt höga medelvärden, maximala 4,0 i kategori 6, och 3,9 i kategori 

7. Ökningen är 0, eller väldigt liten (3 %) i dessa kategorier.  

 

I självbedömningsenkäten följde även en liten kvalitativ utvärdering där eleverna fick skriva fritt vad 

de anser att de kan prestera bättre nästföljande vecka. Många lät sig inspireras av de 8 kategorierna i 

självbedömningsenkäten, andra har skrivit egna kommentarer – vilket ofta visat att eleven missför-

stått uppgiften. I denna kvalitativa enkätdel har jag delat in deras svar i olika kategorier – som i gro-

va drag följer de 8 givna kategorierna i flersvarsdelen av enkäten. Fördelningen mellan pojkar och 

flickor när det gällde att uppge vad de kan göra bättre nästa vecka illustreras i figur 6. 

 

 
FIGUR 6. Resultat av utvärderingen om vad eleverna kan göra bättre nästa vecka. 
 

Hit räknar jag varje sak som angivits, även om eleven uppgivit mer än en sak som han eller hon kan 

göra bättre nästa vecka. De vanligaste svaren är att delta mer (38 angivna svar), koncentrera sig mer 

(33 svar) och att anstränga sig mer (28 svar). I synnerhet pojkarna dominerar dessa tre kategorier. De 

tre vanligaste svaren för flickorna är att delta mer (13 svar), koncentrera sig mer (13 svar), men istäl-

let för att anstränga sig mer som pojkarna anger, uppger de i stor utsträckning övriga saker (14 svar). 

Till ”övrigt” räknar jag till exempel vara väl förberedd och att anteckna. Övrigt-kategorin har fått 20 

svar, flickorna står för 14 av dessa och pojkarna endast för 6. Enligt självbedömningsenkäten anser 

flickorna redan att de anstränger sig på topp (se figur 4), och få flickor har angett detta som svar på 

frågan vad de kan göra bättre nästa vicka. Att ställa frågor när de inte förstår är den minsta kategorin, 

med bara 12 svar sammanlagt.  
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Sju flickor men bara en pojke har angett vad jag klassat som missförstånd. Till missförstånd räknar 

jag att uppge ”the clock”, och ”I can ask question to the name, age and birthday”, ”conversation and 

games and listening”, “conversation, singing”, “don’t a question – I don’t understand”, och  ”the test 

finally” (slutprovet för terminen). Detta tyder på att eleven inte förstått att hon/han skall fokusera på 

sig själv och sin egen handling, och att det inte är meningen att gissa hur min lektionsplanering 

kommer att se ut nästa vecka (lärarens handling). Endast en pojke uppgav vad jag klassat som miss-

förstånd. Det var undersökningens sista dag, som en pojke uppgav ”grammar”, vilket tycks varra mer 

ämnesrelaterat än prestationsrelaterat. 6 flickor men ingen pojke har svarat ”Vet ej” på frågan vad de 

kan göra bättre nästa vecka. Slår man ihop kategorin missförstånd och Vet ej, så räknas 14 angivna 

svar hit; och flickorna står för 13 av dessa vilket är 93 %. 

 

Sammanfattning av studiens 1:a del; självbedömning i en klass  

Eleverna bedömde sitt engagemang i klassrummet i åtta kategorier: att ställa frågor när de inte för-

stått, att delta i par- och grupparbeten och att mingla, att förklara för och hjälpa klasskamrater, att 

anteckna, att delta muntligt, att vara välförberedd för lektionen, att anstränga sig under lektonen samt 

att koncentrera sig under lektionen. Den enskilda kategori som ökade mest för eleverna var att ställa 

frågor när de inte förstår. Resultatet av deras bedömning sjönk något sista veckan då mycket tid äg-

nades åt undersökningens slutprov samt repetition av terminens innehåll inför nästföljande veckas 

obligatoriska prov. (se tabellerna 1,2, och 3.) I resultatet för veckan innan, då fortfarande ordinarie 

lektioner hölls, så låg kategori 3 (att förklara för och hjälpa klasskamraterna) också ganska högt. 

Pojkarnas självbedömning av att vara väl förberedd sjönk efter att jag hade påmint klassen om att de 

inte alltid gjorde läxorna.  

     I självbedömningsenkäten uppgav vissa elever de sista veckorna ”4” (= ”alltid”) i sin bedömning i 

olika kategorier. Samtidigt uppgav en del av dem att de skulle göra samma sak bättre nästa lektion – 

vilket är ologiskt. Det var huvudsakligen flickorna som bedömde att de var på topp. Det tycks som 

om de inte riktigt förstått vad som förväntats av dem när det gällde självbedömningen. Flickorna 

hade genomgående i studien, i högre grad än pojkarna missförstått att de skulle relatera till sig själva; 

de svarade ”Vet inte” på vad de kan göra bättre nästa lektion. Ingen pojke svarade ”Vet inte” på frå-

gan. Flickorna stod för alla missförstånd utom ett, på frågan vad de kan göra bättre nästa lektion. De 

tenderade också att ge sig själva högsta betyg (de börjar väldigt högt redan första veckan) i kategori-

erna 5 (att delta muntligt), 6 (att vara väl förberedd), 7 (att anstränga sig) och 8 (att koncentrera sig). 

Alla flickor i klassen bedömde graden av sitt engagemang i klassrummet till 4 i några av de olika 
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kategorierna. Endast vid ett tillfälle uppgav alla pojkarna högsta omdömet i en kategori; sista veckan 

i kategori 5 – att delta muntligt. 

     Flickorna ökade inte mycket i kategori 7, att anstränga sig, men de började med 3,9 som genom-

snitt redan första veckan. Flickorna låg ganska stadigt, väldigt högt, kring 3,8 – 4,0 i flera kategorier. 

De värderade sina ansträngningar högt, vilket skulle kunna förklara att relativt få flickor angett ”att 

anstränga sig” som någonting de kan göra bättre nästa vecka. Samtidigt tycktes en del flickor ha haft 

svårt att förstå uppgiften, eftersom några ändå angav att de skulle anstränga sig mer nästföljande 

vecka – trots att de redan bedömt sin insats som en 4, vilket tyder på ett missförstånd. Nästan alla 

dessa missförstånd ägde rum de sista tre veckorna. Pojkarnas engagemang sjunker däremot något de 

sista veckorna i kategorierna 6, 7, och 8. 

 

 

STUDIENS ANDRA DEL; ELEVERNAS UPPLEVELSE AV SJÄLVBE DÖMNING 

Sista veckan lade jag till fem flervalsfrågor till den ordinarie självbedömningsenkäten för att under-

söka elevernas inställning till undersökningen.  

 

_________________________________________________________________________________ 

Ja Nej Summa 
 
Pojkar 5 1 6 
Flickor 6 0 6 
Summa 11 1 12 

_________________________________________________________________________ 
TABELL 4. Elevernas motivation, huruvida den ökat genom självbedömningsenkäten. 
 

Av de tolv närvarande eleverna svarade 5 pojkar ja, och 1 pojke nej på ja/nej frågan om deras moti-

vation ökat genom självbedömningsenkäten. Alla flickorna angav däremot att deras motivation hade 

ökat. Resultatet illustreras i tabell 4. Alla elever utom en, (92 %) angav att självbedömningsenkäten 

ökat deras motivation. 
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Elevernas svar på flervalsfrågan där de ombads uppskatta hur mycket deras motivation ökat tack vara 

självbedömningsenkäten finns redovisas i tabell 5. 

_________________________________________________________________________________ 

Inget 
Inte 
mycket Lite Mycket Summa 

 
Pojkar 0 0 4 2 6 
Flickor 0 0 2 4 6 
Summa 0 0 6 6 12 

_________________________________________________________________________ 
TABELL 5. Korstabell över hur mycket elevernas motivation ökat genom självbedömningsenkäten. 
 

Fyra pojkar och två flickor uppger att självbedömningsenkäten ökat deras motivation lite. De om-

vända proportionerna, två pojkar och fyra flickor, anser att deras motivation ökat mycket. Ingen elev 

menar att deras motivation inte ökat alls, eller inte ökat mycket. Flickornas motivation har ökat mer 

än pojkarnas.  

 

Resultatet på ja/nej frågan om eleverna önskar fortsätta med självbedömningsenkäten illustreras i 

tabell 6. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Ja Nej Summa 
 
Pojkar 1 5 6 
Flickor 5 1 6 
Summa 6 6 12 

_________________________________________________________________________ 
TABELL 6. Korstabell över huruvida eleverna önskar fortsätta med självbedömningsenkäten. 

 

Även om pojkarna i nästan lika hög utsträckning som flickorna anser att självbedömningsenkäten 

hjälpt dem att bli mer motiverade, vill fem av sex pojkar (83 %) inte fortsätta med självbedömning-

en. För flickorna råder motsatta förhållanden. Fem av sex (83 %) vill fortsätta med självbedömning-

en. Endast en flicka vill inte fortsätta. 
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Elevernas svar på frågan i vilken utsträckning de anser sig ha lärt sig någonting nytt genom självbe-

dömningsenkäten redovisas i tabell 7. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Inget 
Inte 
mycket Lite Mycket Summa 

 
Pojkar 0 2 1 3 6 
Flickor 0 0 1 5 6 
Summa 0 2 2 8 12 

_________________________________________________________________________________ 
TABELL 7. Korstabell över i vilken utsträckning eleverna tycker att de lärt sig någonting nytt genom 
att använda självbedömningsenkäten. 
 

Alla, både pojkar och flickor, anser att de lärt sig någonting nytt. Två pojkar, men inge flickor angav 

att de för all del lärt sig någonting, men att de inte lärt sig mycket nytt. En pojke och en flicka anser 

att de lärt sig lite nytt. Fem flickor och tre pojkar, anser att de lärt sig mycket nytt genom att använda 

självbedömningsenkäten. 2/3 av eleverna (8 av 12) anser att de lärt sig mycket nytt genom självbe-

dömningsenkäten. 

 

Sista frågan mätte i vilken utsträckning eleverna ansåg att det de lärt sig av självbedömningen kom-

mer att vara användbart för dem i framtida studier. Resultatet illustreras i tabell 8. 

 

 ________________________________________________________________________________ 

Inget 
Inte 
mycket Lite Mycket Summa 

 
Pojkar 0 0 2 4 6 
Flickor 0 0 2 4 6 
Summa 0 0 4 8 12 

_________________________________________________________________________________ 
TABELL 8. Korstabell över i vilken utsträckning eleverna anser att användandet av självbedöm-
ningsenkäten kommer att vara användbart för dem i deras framtida studier. 
 

Ingen elev har angett varken Ingenting eller Inte mycket. Två pojkar och två flickor har angett att det 

kommer att vara lite användbart för dem i fortsättningen. Fyra pojkar och fyra flickor (2/3 av elever-

na) menar att det kommer att vara mycket användbart. Här följer både pojkar och flickor varandra åt 

precis. 
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Sammanfattning av studiens 2:a del; elevernas upple velse av självbedömning 

Både pojkar och flickor, 11 elever av de 12 som var närvarande vid sista dagens självbedömning, 

uppgav att undersökningen hade höjt deras motivation. Av flickorna ville 5 av 6 fortsätta med under-

sökningen, bland pojkarna var förhållandet det omvända – endast 1 av 6 ville fortsätta, trots att de 

ansåg att deras motivation höjts genom självbedömningen. 

     Alla elever ansåg att de hade lärt sig någonting som kommer att vara användbart för dem i deras 

fortsatta studier. En tredjedel av eleverna, lika många pojkar som flickor, ansåg att de skulle komma 

att ha lite nytta av självbedömningsenkäten. Två tredjedelar av eleverna, också här lika många pojkar 

som flickor, ansåg att de skulle komma att ha stor nytta av självbedömningen i framtida studier. Här 

fanns ingen skillnad i resultaten mellan pojkarna och flickorna. 

 

 

STUDIENS TREDJE DEL; BÅDA KLASSERNAS PROV 

Förprovet och slutprovet provet bestod av tre delar; felsökning i en given text (stavning, ordföljd, 

interpunktion och grammatik) att ställa frågor till givna svar, samt att beskriva vad personerna i en 

bild gör genom att använda ”action verbs” och the present progressive. 

 

 

 

FIGUR 7. Självbedömningsklassen, jämförelse av resultaten i för- och slutprov, all tre delproven. 
 

I självbedömningsklassen gjorde eleverna i genomsnitt 13,9 fel i förprovet när det gällde att hitta fel i 

en given text, vid slutprovet hade deras resultat förbättrats med 2,3 poäng till 11,6. Att göra färre fel 
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räknas som en förbättring. I förprovet fick klassen i genomsnitt 3,5 poäng vid första provtillfället när 

det gällde att formulera frågor, och ökade sitt genomsnittliga resultat med 1,0 till 4,5 poäng vid slut-

provet. Att kommentera vad personer i bilder gör, renderade 2,5 poäng i förprovet, och resultatet 

hade förbättrats till 3,5 i slutprovet; en ökning med i genomsnitt ett poäng.  

 

Omräknat i procent förbättrades resultatet i självbedömningsklassen, i felsökningen med 17 %, i frå-

gedelen med 29 % och i bildkommentaren med 40 %, vilket illustreras i tabell 9. 

_________________________________________________________________________________ 

Felsökning Frågor, antal rätt  Bilder, antal rätt  
 
Förprov       13,9 3,5 2,5 
Slutprov       11,6 4,5 3,5 
Skillnad, antal poäng       2,3 1 1 
Skillnad i procent       17 29 40 

_________________________________________________________________________ 
TABELL 9.  Jämförelse i resultat mellan förprovet och slutprovet, självbedömningsklassen. 

 

I referensklassen gjorde eleverna vid förprovet i genomsnitt 13,3 fel i felsökningsdelen, och vid 

andra tillfället hade antalet fel sjunkit till 11 i genomsnitt, en förbättring i det här fallet på 2,3 poäng. 

När det gäller att formulera frågor till givna svar hade eleverna 3,2 i poäng i genomsnitt vid första 

tillfället och vid andra provtillfället hade antalet rätt ökat till 4,5. Att svara på frågan vad personer i 

tre bilder gör gav eleverna 2,5 poäng i genomsnitt vid första provet, och resultatet hade förbättrats 

med 0,8 poäng till 3,3 vid andra provtillfället. Detta illustreras i figur 8. 

 

 

FIGUR 8. Referensklassen, jämförelse av resultaten i för- och slutprov, all tre delproven. 
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Resultatet av en jämförelse mellan de båda klassernas tre delprov redovisas i tabell 10.  

 

_________________________________________________________________________________ 

Felsökning Frågor, antal rätt  Bilder, antal rätt  

Förprov        13,3 3,2 2,5 
Slutprov        11 4,5 3,3 
Skillnad, antal poäng        2,3 1,3 0,8 
Skillnad i procent        17 41 32 

_________________________________________________________________________ 
TABELL 10.  Jämförelse i resultat mellan förprovet och slutprovet, referensklassen. 

 

Omvandlat till procent förbättrade eleverna sina resultat i felsökning med 17 %, i att ställa frågor 

med 41 %, och i att beskriva vad personer i olika bilder gör med 32 %. 

 

Jämför man klassernas resultat med varandra ser det ut som i figur 9.  

 

 

FIGUR 9. Jämförelse mellan resultaten i de tre delproven, båda klasserna, båda provtillfällena. 
 

I förprovet fick referensklassen 13,3 poäng i genomsnitt i felsökningsdelen. Självbedömningsklassen 

fick 13,9, alltså 0,6 poäng högre. I slutprovet hade referensklassen 11 fel i samma provdel och själv-

bedömningsklassen 11,6 – alltså fortfarande 0,6 högre. Båda klasserna har alltså förbättrats precis 

lika mycket. I andra delprovet, att ställa frågor, hade referensklassen vid förprovet 3,2 poäng i ge-

nomsnitt. Här hade självbedömningsklassen 3,5 poäng i snitt – alltså 0,3 poäng bättre resultat. Vid 
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andra provtillfället fick referensklassen 4,5 poäng i snitt, och självbedömningsklassen hade också ett 

genomsnitt på 4,5. Referensklassen förbättrade sitt resultat med 1,3 poäng, och självbedömningsklas-

sen med 1,0. I bilddelen, där både referensklassen och självbedömningsklassen hade 2,5 poäng i ge-

nomsnitt vid första provtillfället, fick referensklassen vid slutprovet 3,3 poäng. Självbedömnings-

klassen, å andra sidan, hade ökat något mer till 3,5 – en ökning på 0,2 poäng mer jämfört med refe-

rensklassen. Klasserna ligger ganska jämnt; skillnaderna mellan klasserna vid de tre olika delproven 

överstiger aldrig 0,6 poäng. 

 

Resultatet omvandlat till procent, i förbättring av i studieresultat i de tre delproven illustreras i  

tabell 11. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Felsökning Frågor, antal rätt  Bilder, antal rätt  
 
Referensklassen        17              41              32 
Självbedömningsklassen        17              29              40 

_______________________________________________________________________________ 
TABELL 11. Klassernas framsteg mellan förproven och slutproven, i de tre delproven, angivet i pro-
cent. 
 

I felsökningsdelen ökade båda klasserna med 17 %. I frågedelen ökade referensklassen med 41 % 

och självbedömningsklassen med 29 %. Referensklassen förbättrade sina resultat med 12 % mer än 

självbedömningsklassen. I bilddelen ökade referensklassen med 32 % och självbedömningsklassen 

med 40 %. Här ökar istället självbedömningsklassen mer än referensklassen – med 8 % mer. 

 

En närmare studie av de båda klassernas framsteg fördelat på pojkar och flickor illustreras i figur 10. 
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FIGUR 10. Framsteg i procent uppdelat på pojkar och flickor i de båda klasserna. (I figuren förkortas 
referensklassen ”ref.klass”, och självbedömningsklassen ”självb.Klass”.) 
 

En närmare studie av studieresultatet, med pojkar och flickor var för sig, visar att när det gäller att 

finna fel i en given text ligger pojkarna och flickorna ganska jämt i båda klasserna. Pojkarna i refe-

rensklassen har förbättrats med 16 % och pojkarna i självbedömningsklassen med 20 %. Flickorna i 

referensklassen har ökat sitt resultat med 18 %. Flickorna i självbedömningsklassen har däremot ökat 

med 14 %. Pojkarna i självbedömningsklassen har ökat något mer (4 %) än pojkarna i referensklas-

sen. Flickorna i referensklassen har ökat något mer än i självbedömningsklassen (4 %). Genomsnitt-

liga förbättringen för hela klassen var densamma för de båda klasserna; 17 %.  

     När det gällde att ställa frågor till givna svar, ökade pojkarna mycket mer än flickorna i båda klas-

serna. I referensklassen ökade pojkarna sitt resultat med 70 %, och pojkarna i självbedömningsklas-

sen med 50 %. Flickornas ökning i referensklassen var 15 %, jämfört med 18 % i självbedömnings-

klassen. (Pojkarna i referensklassen låg allra lägst vid första testet, de andra tre grupperna något jäm-

nare.)  

 

När det kommer till att skriva om en bild, förbättrades pojkarna i referensklassen med 44 %. Pojkar-

na i självbedömningsklassen förbättrade sitt resultat med 62 %. Flickornas förbättrade resultat var 

detsamma i båda klasserna; 21 %. 

     Endast när det gäller felsökning ligger flickorna något över pojkarna när det gäller framsteg, detta 

i referensklassen. I alla andra kategorier har pojkarna gjort större framsteg än flickorna. 

      

Pojkarna och flickorna ligger ganska lika i första delprovet (att hitta fel i en text). Flickorna fortsätter 

att ligga på ungefär samma nivå i de andra delproven – i båda klasserna. Sorterar man flickornas re-
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sultat/framsteg i storleksordning blir siffrorna i procent för de olika delarna och de olika klasserna: 

14, 15, 18, 18, 21, och 21. (I ordningen: felsökning, självbedömningsklassen, skriva frågor referens-

klassen, skriva frågor självbedömningsklassen, hitta fel referensklassen, och sist båda klasserna att 

skriva bildtext.) 

     För pojkarna ser det annorlunda ut. Där blir resultaten i procent i storleksordning; 16, 20, 44, 50, 

62, och 70. (felsökning i referensklassen, felsökning i självbedömningsklassen, bildtext i referens-

klassen, frågor i självbedömningsklassen, bildtext i självbedömningsklassen samt frågor i referens-

klassen.) Till skillnad från första delprovet med felsökningen där pojkar och flickor i de båda klas-

serna ligger ganska jämt, (mellan 14-20% framsteg) så drar pojkarna i båda klasserna tydligt ifrån 

flickorna när det kommer till de andra provdelarna. Detta illustreras i de figur 11. 

 

 

FIGUR 11. Båda klassernas framsteg i procent, i alla tre delproven, fördelat på pojkar och flickor. 

 

Flickorna ökar ungefär lika mycket i de tre delmomenten i båda klasserna. Pojkarna ökar betydligt 

mer än flickorna i båda klasserna när det kommer till att skriva frågor till givna svar och till att skriva 

bildtext. Referensklassens pojkar ökar hela 70 % (jämfört med 50 % i självbedömningsklassen, alltså 

20 % mer) när det gäller att ställa frågor. Men pojkarna i referensklassen var också svagast här från 

början. Självbedömningsklassens pojkar har förbättrat resultatet i att skriva bildtext med 62 % vilket 

är nästan 18 % mer än i referensklassen. Jämförelsevis ligger flickorna i båda klasserna, alla tre pro-

ven relativt jämnt; en förbättring på mellan 14-21%. 

     Sett tillsammans visar det att flickorna ligger ganska jämt när det gäller framsteg, båda klasserna 

alla tre delarna av provet. Pojkarna ligger ganska jämnt med flickorna i felsökning i mer allmänna 

engelskkunskaper, men ligger sedan betydligt över flickorna i framsteg i studieresultatgjorda i de 
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andra delproven (som varit mer relaterat till vad som introducerats under lektionstid); detta gäller 

pojkar i båda klasserna. 

 

Vid de obligatoriska slutproven, veckan efter sista självbedömningsenkäten (och veckan efter under-

sökningens slutprov) ser det annorlunda ut. Medelvärdet för självbedömningsklassen var högre än 

för referensklassen Och förhållandena är de omvända i resultat fördelat mellan pojkar och flickor i de 

båda klasserna. I självbedömningsklassen var flickornas medelvärde 80 (av hundra), och pojkarnas 

något lägre på 77. I referensklassen var flickornas medelvärde 76, och pojkarnas 73, alltså något 

 lägre.  

Sammanfattning av studiens 3:e del; båda klassernas  prov 

Båda klasserna förbättrade sina resultat i felsökningsprovet som relaterade till mer allmänna kunska-

per i engelska, med cirka 20 %. I andra delprovet, att skriva frågor – vilket delvis täcktes av kursbok, 

kursplan och lektionsplanering - förbättrade referensklassen sitt resultat med 12 % mer än vad själv-

bedömningsklassen gjorde. Trots hög frånvaro förbättrade självbedömningsklassen sitt resultat be-

tydligt mer än i den allmänna språkdelen som inte täckts av lektionsplaneringen. Pojkarna stod för 

denna ökning. 

     I det tredje delprovet, att kommentera bildtexter genom att använda ”the present progressive” och 

ett ”action verbs” som uttryck för presens - där kursplanen, kursboken, och min lektionsplanering 

huvudsakligen fokuserat på ”action verbs” och ”the present progressive” som uttryck för futurum - 

ökade självbedömningsklassen däremot sitt resultat med 8 % mer än referensklassen. Trots hög från-

varo var det även här pojkarna som stod för ökningen. Trots att 89 % av pojkarna i självbedömnings-

klassen missade introduktionen av ”the present progressive” och ”action verbs” ökade pojkarna i 

självbedömningsklassen markant mycket mer än flickorna i klassen som i högre utsträckning var 

närvarande. I detta delprov ökade pojkarna också mer i förhållande till pojkarna i referensklassen.  

 

Pojkarna ökade sina studieresultat mer än flickorna i båda klasserna; i synnerhet i delprov 2 och 3 

som var relaterade till undervisningen och kursböckerna. Självbedömningsklassen gjorde större 

framsteg än referensklassen i delprov 3 - trots att deras frånvaro var ca 170 % högre. Flickorna i 

självbedömningsklassen låg väldigt jämt med flickorna i referensklassen. Skillnaden mellan flickor-

nas mätbara framsteg i de båda klasserna i de tre delproven ligger på 0 – 3 %, vilket får anses som 

försumbart. Flickorna i självbedömningsklassen ökade inte sitt resultat i engelska mycket mer än vad 

flickorna i referensklassen gjorde.  
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På det obligatoriska terminsprov, som helt täckte kursboken och lektionsplaneringen, var flickornas 

resultat högre än pojkarnas i båda klasserna. Det totala medelvärdet på provet var högre i självbe-

dömningsklassen än i referensklassen.  

 

STUDIENS 4:E DEL; KLASSERNAS ATTITYD TILL ENGELSKA OCH LÄRANDE 

Efter det diagnostiska provets tre delar följde en liten enkätundersökning där eleverna i båda klasser-

na ombads uppge på en skala från 1 – 4, hur bra de ansåg att de var i engelska, hur intresserade de 

ansåg sig vara av att lära sig engelska, samt hur svårt de uppfattar att engelska är. 

Jag har räknat ihop de poäng eleverna uppgivit, och delat med antal elever för att få fram ett medel-

tal. Jag har sedan jämfört medeltalet från det första och andra provet i båda klasserna, för att se om 

det blivit någon förändring. 

 

Elevernas uppskattning av hur bra de är i engelska; ökning av medelvärdet i procent, för pojkar och 

flickor illustreras i tabell 12. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Pojkar  Flickor  Totalt 
 
Referensklassen    13     23     16 
Självbedömningsklassen    0     30     15 
 

_________________________________________________________________________________ 
TABELL 12 Uppskattning av hur bra eleverna är i engelska; ökning i procent mellan förenkäten och 
slutenkäten.  
 

I genomsnitt ansåg 16 % i referensklassen och 15 % i självbedömningsklassen att de var bättre i eng-

elska vid andra provtillfället än vid det första. Tabell 13 illustrera antal individer som ansåg sig vara 

bättre i engelska vid slutprovet. 

_________________________________________________________________________________ 

Pojkar  
Medel,  
ökning i % Flickor  

Medel,  
ökning i % 

 
Referensklassen     2      13 3       23 
Självbedömningsklassen     0      0 2       30 

 

_________________________________________________________________________________ 
TABELL 13.  Antal elever som anger att de blivit bättre i engelska, fördelat på pojkar och flickor, 
samt ökningen i procent. 
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Det totala antalet elever som höjt sin värdering av sina kunskaper i engelska är 7. 5 i referensklassen 

och 2 i självbedömningsklassen. Fler i referensklassen än i självbedömningsklassen anser att de blivit 

bättre. I referensklassen anser 42 % av eleverna att de blivit bättre, i självbedömningsklassen är det 

18 % av eleverna som anser att de blivit bättre. Ingen pojke i självbedömningsklassen uppger att han 

är bättre i engelska vid andra provtillfället än vid första.  

 

Eleverna uppger att deras intresse ökat något mellan de två undersökningstillfällena. Se tabell 14. 

 

________________________________________________________________________________ 

Pojkar  Flickor  
 
Referensklassen     6      0 
Självbedömningsklassen     7      6 
_______________________________________________________________________________ 
TABELL 14. Intresse, ökning i procent fördelat på pojkar och flickor i de båda klasserna.  

Bortsett från flickorna i referensklassen som anger att deras intresse är oförändrat, har flickorna i 

självbedömningsklassen samt pojkarna i båda klasserna uppgett att deras intresse ökat något – mellan 

6 – 7 %. 

 

På frågan att uppge hur svårt engelska är svarade 7 elever av 12 (58 %) i referensklassen att engelska 

är lättare vid andra undersökningstillfället. 

1 elev av 11 (9 %) i självbedömningsklassen ansåg att engelska var lättare vid andra undersöknings-

tillfället. Detta illustreras av tabell 15. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Pojkar  Flickor  Totalt Antal elever i klassen 
 
Referensklassen 5 2 7                12 
Självbedömningslöassen 0 1 1                11 
_________________________________________________________________________________ 
TABELL 15. Antal elever som uppgett att engelska är lättare vid andra undersökningen. 

 

Avslutningsvis förekom det i enkäten en fråga där eleverna bads fylla i vad de ansåg vara anledning 

till framgång. Resultatet redovisas i figur 12, 13, 14, 15, 16, och 17.  
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FIGUR 12. Anledning till framgång, självbedömningsklassen, förprovets enkät. 

 

I självbedömningsklassen uppgav eleverna vid förprovets enkättillfälle att ansträngning och talang 

var de enda anledningarna till framgång. Ingen elev uppgav tur eller strategi. 36 % av eleverna upp-

gav talang, vad som kan betraktas som någonting externt; att anledning till framgång beror på orsa-

ker som ligger utanför individen kontroll. Ansträngning, någonting som eleven själv kan påverka, var 

enligt 64 % av eleverna anledning till framgång. 

 

Nio veckor senare har andelen elever som uppger ansträngning ökat med 18 %, (från 64 % till 82 %). 

Talang har minskat med 27 % (från 36 % till 9 %), och en ny kategori har dykt upp; strategi 9 %. 

Fortfarande uppger ingen elev ”tur” som anledning till framgång.  

 

Ansträngning, en orsak som ligger inom ramen för individens egen påverkan motsvarar 64 % av sva-

ren vid första provtillfället. Nio veckor senare har andelen ökat med 18 % till 82 %. Andelen ”an-

strängning” respektive ”strategi” har tillsammans ökat med motsvarande 27 procent, varav ansträng-

ning ökat mest. 91 % av eleverna uppger efter nio veckor att orsaker som de själva kan påverka lig-

ger till grund för framgång. Se figur 13. 
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FIGUR 13. Anledning till framgång, självbedömningsklassen, slutprovets enkät. 

  

I referensklassen ser resultatet annorlunda ut; i förprovet angav 58 % av eleverna att ansträngning är 

den största anledning till framgång, följt av talang och strategi om vardera 17 %, och tur 8 %. Detta 

illustreras i figur 14. 

 

 

FIGUR 14. Anledning till framgång, referensklassen, förprovets enkät. 

 

Nio veckor senare är förhållandena i stora drag desamma. Enda förändringen är att andelen elever 

som uppger ansträngning som källa till framgång har ökat från 58 % till 67 %, på bekostnad av stra-

tegi. I faktiska tal är det en elev som har ändrat åsikt och bytt från strategi till ansträngning. Tur är 

oförändrad. 
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Tur och talang, externa anledningar till framgång, motsvarar i båda testerna sammanlagt 25 % av 

elevernas svar. Resultatet illustreras i figur 15.  

 

 
FIGUR 15. Anledning till framgång, referensklassen, slutprovets enkät. 

 

I figur 16 redovisas båda klassernas uppfattning om anledning till framgång, båda enkättillfällena. 

Pojkar och flickor redovisas för sig. 

 

 
FIGUR 16. Fördelningen mellan pojkar och flickor och anledning till framgång i för- och slutenkäten, 
båda klasserna. Diagrammet anger antal individer. (Referensklassen förkortas ”Ref-klassen” i figu-
ren, och självbedömningsklassen förkortas ”Sbd-klassen”.) 
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I referensklassen är ställningen densamma efter nio veckor. Fem pojkar och fyra flickor har angett att 

ansträngning och strategi är anledning till framgång. Två pojkar har angett att talang är anledning till 

framgång, och en flicka har angett att tur är anledning till framgång. Elevernas inställning förändras 

inte under undersökningens nio veckor. 

     I självbedömningsklassen har pojkarnas inställning inte ändrats över de nio veckorna; fyra styck-

en menar att ansträngning och strategi är anledning till framgång, och en pojke menar att det är ta-

lang. Bland flickorna märks en markant förändring; vid första enkäten angav tre flickor att ansträng-

ning och strategi var anledning till framgång, och lika många ansåg att framgång berodde på talang. 

Nio veckor senare har ingen flicka längre kvar alternativet talang. Alla klassens flickor menar nu att 

det är ansträngning och strategi som är anledning till framgång.  

 

Fördelningen i procent istället för i antalet individer illustreras i figur 17.  

 

 
FIGUR 17. Fördelningen mellan pojkar och flickor och anledning till framgång i för- och slutenkäten, 
båda klasserna. Diagrammet anger procenttal i respektive klass och test. (Referensklassen förkor-
tas ”Ref-klassen” i figuren, och självbedömningsklassen förkortas ”Sbd-klassen”.) 
 

I referensklassen ligger andelen som uppger ansträngning och strategi som anledning till framgång 

stabilt på 75 % från båda enkäten. I självbedömningsklassen har andelen elever som tror att an-

strängning och strategi är orsaken till framgång ökat från 64 % vid första enkättillfället till  

91 % vid andra enkättillfället. Det är en ökning med 27 %, och det är flickorna som står för den ök-

ningen.  
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Sammanfattning av studiens 4:e del; klassernas atti tyd till engelska och lärande 

Båda klasserna har blivit något, men inte mycket, mer intresserade av engelska. Den blygsamma 

ökningen är lika stor i båda klasserna, 6-7 %. (Dock är intresset oförändrat bland flickorna i refe-

rensklassen.)  

     De båda klasserna bedömde sina kunskaper i engelska väldigt olika. I referensklassen uppgav 

majoriteten av eleverna att de var bättre i engelska vid undersökningens slut. I självbedömningslas-

sen var det bara en tiondel av eleverna som ansåg att de hade blivit bättre i engelska - trots att de (i 

synnerhet pojkarna) förbättrat sina studieresultat i engelska. Inga pojkar i klassen ansåg dock att de 

blivit bättre i engelska. Det var flickorna som ansåg sig ha blivit bättre i engelska. 

     I referensklassen ansåg 7 elever i klassen att engelska var lättare i undersökningens andra enkät. I 

självbedömningsklassen var det endast en elev som ansåg att engelska blivit lättare. 

     Flickorna i självbedömningsklassen ändrade markant sin attityd till vad som var anledning till 

framgång. Cirka 90 % av eleverna i självbedömningsklassen uppgav vid slutprovets enkätdel att an-

strängning och strategi – interna orsaker – var anledning till framgång. Flickorna stod för ökningen i 

den här kategorin. I referensklassen förändrades inte resultatet i denna kategori mellan förprovet och 

slutprovet - tre fjärdedelar ansåg fortfarande vid studiens slut att framgång berodde på strategi eller 

ansträngning. 

7. DISKUSSION 

RESULTATDISKUSSION 

Studiens första del 

Första frågan löd: Hur påverkar systematiserad självbedömning av engagemang i klassrummet ele-

vernas lärande? 

Den enskilda kategori där eleverna, enligt dem själva, har utvecklats mest har varit i att ställa frågor 

när de inte förstår. Kategorin hade lägst medeltal i början av undersökningen, men trots den stora 

ökningen har kategorin fortfarande det lägsta medeltalet vid undersökningens slut. Pojkarnas enga-

gemang i klassrummet ökade något mer än flickornas. Dragemark Oscarson (2009), Illeris (2008) 

och Packer & Goicoechea (2000) påpekar att detta, att inte ställa frågor när man inte förstår, är en del 

av de dolda normer som barnen anpassar sig till i skolan.  

     I vad eleverna kan göra bättre nästa veckas lektion anger endast ett fåtal elever att de kan ställa 

frågor när de inte förstår – trots att detta är den kategori som ökat mest när de utvärderar dagens pre-

station. Det verkar trögt och svårt att öka engagemanget i denna kategori. Detta kan förklaras med att 
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det finns en dold maktstruktur som eleverna är vana vid och sedan tidigare anpassar sig till, som sä-

ger motsatsen; i skolan skall man helst hålla tyst när man inte förstår. Det är svårt att etablera nya 

mönster och göra upp med gamla strukturer.  

     Min studie visar att eleverna behöver träna upp denna förmåga ytterligare, om de skall komma 

upp i samma nivå som i de övriga kategorierna, och till fullo kunna ta ansvar för sitt lärande. Drage-

mark Oscarson (2009) menar att självbedömning är ett sätt för eleverna att förstå hur det är möjligt 

att lära sig mer effektivt, genom att ta ansvar för sitt eget lärande. Detta, menar hon, kan vara ett be-

myndigande verktyg som tillåter eleverna att bli involverade.  

     Att fråga när man inte förstår, betraktar jag som ett viktigt verktyg i att vara involverad i sitt lä-

rande, vilket även kan vara en essentiell kompetens i perspektivet livslångt lärande. 

 

Andra kategorier där eleverna själva bedömde sitt engagemang i klassrummet, var att delta i par- och 

grupparbeten, att förklara för och hjälpa klasskamrater, att anteckna, att delta muntligt, att vara väl-

förberedd för lektionen, att anstränga sig under lektionen samt att koncentrera sig under lektionen. 

Dessa aspekter kan också ses som viktiga aspekter av individens interaktion i arbetslivet, och livet i 

övrigt. Flickorna ger i allmänhet sig själva väldigt höga omdömen i kategorierna 5, 6, 7, och 8, (att 

delta muntligt, att vara välförberedd för lektionen, att anstränga sig under lektonen, samt att koncent-

rera sig under lektionen). I stor utsträckning uppger alla flickorna i klassen att de i dessa avseenden 

anstränger sig maximalt. I dessa avseenden tycks flickorna se sig själva som ”bra elever” utifrån de 

mer uttalade idealen om elever som skolan som institution har.  

     Giota (2006) betonar att flickor i större utsträckning än pojkar, trots en starkare upplevelse av 

stress, anstränger sig mer för att göra sitt bästa. Packer & Goicoechea (2000) påpekar att barnens 

institutionalisering i deras strävan att bli medlemmar av den gemenskap som skolan utgör bland an-

nat utmärker sig i barnets villighet att arbeta. 

     Flickorna i min undersökning anser att de anstränger sig på topp i betydligt större utsträckning än 

pojkarna; deras villighet att arbeta tycks vara stor. 

 

Flickorna står för en stor del av missförstånden i självbedömningen; samtidigt som de uppger högsta 

omdömet ”4” (= ”alltid”) i olika kategorier, uppger en del elever samtidigt att de skall prestera bättre 

i samma kategori nästa lektion – vilket inte är logiskt. Om de skulle kunna förbättra sin prestation i 

den aktuella kategorin, så borde de inte ha uppgett 4.  

     På frågan vad de ansåg att de kunde göra bättre nästa vecka förekom också ett annat missförstånd; 

att eleverna försökte gissa sig till innehållet i min lektionsplanering för nästa veckas lektion. Med ett 

undantag var det flickorna som försökte gissa, istället för att fokusera på dem själva och sitt engage-
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mang i klassrummet. Det verkar vara svårare för flickorna än för pojkarna att knyta an till att reflek-

tera över sig själva. Flickorna svarade ofta ”Vet inte” på vad de skulle kunna göra bättre nästa vecka. 

Fokus verkar ha legat utanför dem själva i större utsträckning än för pojkarna. Flickorna bedömer sig 

ha ett mycket stort engagemang i vad som händer i klassrummet (och på lärarens lektionsplan för 

nästa vecka) men tycks samtidigt ha svårare att relatera till sig själva som individer i klassrummet. 

De anpassar sig till den sociala strukturen i klassrummet – men verkar ha svårare att knyta an till att 

reflektera över sitt eget lärande, till ett mer elevcentrerat lärande. 

Flickorna tycks befinna sig i ett gränsland där de anser att de ligger på topp, men samtidigt missför-

står att de skall fokusera på sig själva eller svarar ”Vet inte”. Illeris (2008) menar att nedbrytningen 

av etablerade mönster kan leda till en mer sammanhängande förståelse, och vara lättare att bygga 

vidare på. 

     Övningen i självbedömning kan kanske vara ett första steg för flickorna i min studie att ge upp 

gamla normer i interaktionen i klassrummet där de lagt fokus på externa faktorer, mot ett förhåll-

ningssätt där de sätter sig själva i centrum för sitt lärande. Som jag tolkar Illeris skulle detta i så fall 

kunna resultera i både en kunskapsmässig och personlig utveckling.   

 

Giota (2006) visar på att flickor är mer yttre motiverade och prestationsorienterade än pojkarna, vil-

ket även skulle kunna stämma med mina resultat.  

     Trots att flickorna i min studie har en väldigt hög uppfattning om den egna insatsen i att delta 

muntligt, vara förberedd, anstränga sig, och koncentrera sig – så uppnår de inte samma studieresultat 

som pojkarna gör i delprov 2 och delprov 3. De verkar ha svårare att gå från en auktoritär och lärar-

centrerad attityd till skola, till en elevcentrerad och individuell. Det är inte förvånande att det inte 

låter sig göras på bara 9 veckor (9 dubbeltimmar i engelska), eftersom jag menar att det måste be-

traktas som en stor och djupgående process där individen i interaktion med klassrummets normsy-

stem förändras. Flickorna svarar även ofta ”Vet inte” på vad de kan göra bättre nästa vecka. De ver-

kar ha en mycket längre startsträcka än pojkarna i att komma igång med självbedömning, att blicka 

inåt och att sätta sig själva i centrum.  

     Detta skulle kunna vara kulturellt betingat; muslimska flickor lever i allmänhet i en mer skyddad 

värld än pojkar, och tränas mer till att vara fogliga och ta hand om hus och hem. Men det kanske 

även kan vara mer allmänt genusrelaterat; att flickorna i större utsträckning ser till andras behov och 

yttre omständigheter (som till exempel att försöka gissa lektionsplaneringen för nästa vecka), och är 

ovana att sätta sig själva i centrum. Därför kanske flickor i allmänhet har svårare än pojkar att knyta 

an till en metod där de förutsätts sätta sig själva och sina egna handlingar i fokus.  
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     Pojkarna var kanske redan från början mer autonoma än flickorna. Kanske har deras autonomi 

ökat ytterligare genom självbedömningen. 

 

Foucault skiljer mellan undervisning - där läraren konstrueras som subjekt och eleven som objekt - 

och lärande – där eleven konstrueras som subjekt och vars egen aktivitet leder till producerande av 

kunskap, och där läraren ses som objekt. Flickorna missförstår i större utsträckning än pojkarna, men 

ligger samtidigt lägre på att fråga när de inte förstår. På frågan vad de kan göra bättre nästa vecka 

svarar flera flickor genom att försöka gissa sig till min lektionsplanering, eller svarar ”Vet inte”. De-

ras fokus tycks ligga närmare att betrakta läraren som subjekt, än att konstruera sig själva som sub-

jekt. 

 

Packer & Goicoechea (2000) betonar vikten av att reflektera kring den sociala struktur som individen 

ingår i. Jag tokar deras artikel som att det är viktigt att vara medveten om institutionaliseringen, och 

att våga försöka kliva ut den begränsning som det innebär – för både kunskap och intellekt - som 

likriktningen inom institutionen utgör. Reflektion och kritiskt tänkande är viktiga verktyg också i 

detta. I ett livslångt lärandeperspektiv behöver individen inte bara vara en ”bra elev” genom hela 

livet, men också genomskåda denna roll och vara medveten om hur den kan relateras till både sam-

hället i stort som till den egna identiteten.  

     Flickorna i min undersökning verkar vara splittrade mellan identiteten som ”bra elev” i ett lärar-

centrerat klassrum, och att bedöma sig själva i ett elevcentrerat lärande. Illeris (2008) menar att sam-

hällsmedborgare numer måste vara flexibla och redo för förändringar, och att det leder till en pro-

blematik att utveckla en stabil och fast identitet. Han menar även att reflektion är en särskild form av 

ackommodation som äger rum utan några egentliga nya ”input” av nya stimuli från omgivningen. 

Självreflektion kan enligt honom leda till en osäkerhet som är ett viktigt element i personligheten, 

där ackommodativa och transformativa processer aktiveras i samband med den osäkerhet som upp-

står när individen möter nya situationer som han eller hon inte kan hantera utifrån de redan existe-

rande strukturerna eller mönstren. Utifrån detta resonemang kanske det är rimligt att tänka att flick-

orna i sitt lärande är inne i en transformativ process.  

     Cassidy (2007) menade att utvecklandet av elevers metakognitiva färdigheter inträffar som en 

biprodukt när de lär sig någonting annat, och är förenat med utveckling av självreflektion och själv-

justerat lärande. I min studie har elevernas metakognitiva färdigheter utvecklats samtidigt som de lärt 

sig engelska som främmande språk. 
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Studiens andra del 

Andra frågan löd: Hur upplever eleverna att använda sig av självbedömning?  

 

Alla elever anger att självbedömningen har gjort dem mer motiverade. De flesta elever anser att de, 

genom att använda sig av självbedömning, har lärt sig något nytt som de kommer att ha stor använd-

ning av i framtiden. Maltén (2003) skrev att ”Kunskap är allt som ger mig beredskap för framtiden.” 

(s.109) ”Kunskap” skulle utifrån det begreppet kunna vara att känna motivation och att lära sig att 

reflektera över sitt eget lärande, men också att träna sig i att bedöma och utvärdera sin egen presta-

tion. Det tycks mig som att pojkarna har tagit till sig detta, och att flickorna börjat ändra sitt förhåll-

ningssätt till undervisning och lärande. Det tycks som att eleverna är på väg att överge vad Maltén 

(2003) kallar en materialistisk människosyn där motivation uppfattas som extern, till en mer social 

eller humanistisk människosyn där motivationen ses som social eller kommandes inifrån.  

 

Det är främst genom den ackommodativa aspekten av lärande som eleven förändras på ett avgörande 

sätt som är kopplat till en hög grad av individuell förståelse. Det tycks som om pojkarna snabbt har 

tagit till sig idén om självbedömning av interaktion i klassrummet, men de vill trots detta inte fortsät-

ta att använda självbedömning på lektionstid. Flickorna vill däremot fortsätta använda självbedöm-

ning, men de tycks ännu inte till fullo ha transformerats av processen på samma sätt som pojkarna. 

Pojkarna verkar ha utvecklat ett mer självständigt förhållande till självreflektionen kring det egna 

lärandet (ett metakognitivt perspektiv) eftersom de inte vill fortsätta med undersökningen trots att de 

tyckt att den varit lärorik. Det skulle kunna vara så att de genom ackommodation eller transformation 

har tagit till sig tekniken med självbedömning, och anser sig kunna använda detta nya verktyg själva 

när de anser att det är lämpligt.  

     Flickorna tycks däremot kämpa mer med ackommodationsprocessen; i att gå från en auktoritär 

och lärarledd skola till en elevcentrerad – och vill gärna fortsätta med att använda sig av självbedöm-

ning i lärarledd regi på lektionstid. Illeris (2008) beskriver att ackommodationsprocessen vara kort 

och plötslig, eller vara en utdragen process – beroende på situationen.  

     Min studie tycks visa att pojkarnas process; i att använda sig av och, ta till sig självbedömning 

som verktyg, och att kunna förhålla sig till detta på ett autonomt sätt, förefaller kort. Flickornas pro-

cess verkar däremot vara mer utdragen.   

 

Foucault menade att en form av maktutövning är självkritik, där eleven själv är aktiv i att producera i 

sin egen läroprocess.  
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     Jag menar att elevernas självbedömning också kan betraktas utifrån det perspektivet. Men själv-

bedömningsenkäten kan även ses som ett uttryck för en dold maktstruktur – där jag ”tvingat” dem att 

reflektera kring sitt lärande. Eleverna, både pojkar och flickor, har som ”bra elever” anpassat sig och 

accepterat att bedöma sig själva, skriva prov, och bedöma sitt intresse för engelska. En ”bra elev ” är 

utifrån skolans normstruktur, en elev som gör det som förväntas av honom eller henne. Eleverna i 

undersökningen har fyllt i enkäten varje vecka, och i enkäten har de bedömt hur ”bra elever” de själ-

va anser att de är utifrån de kategorier som jag bett dem att bedöma. Eleverna har anpassat sig till det 

som jag/läraren bestämt att de skall göra. 

 

Studiens tredje del 

Tredje frågan löd: Hur påverkar självbedömning elevernas studieresultat i engelska som främmande 

språk? 

 

I första delprovet, som inte var relaterat till kursplanen ökade pojkarna och flickorna ungefär lika 

mycket i båda klasserna. I delprov 2 och 3 ökade pojkarna mer än flickorna i båda klasserna. Flick-

ornas studieresultat låg förvånande jämnt i båda klasserna, i alla tre delproven. Självbedömningsklas-

sen gjorde ett anmärkningsvärt framsteg – trots den höga frånvaron de veckor som i stor utsträckning 

ägnades åt fullständiga frågor och introducerandet av the present progressive. Trots färre undervis-

ningstimmar nådde de i grova drag samma resultat i självbedömningsklassen som i referensklassen. 

Vad skulle de ha presterat om inte frånvaron varit så hög? Det faktum att jag inte hann sjunga sången 

”I’m sailing” i självbedömningsklassen kan ha lett till att de gjorde mindre framsteg i provdel tre 

som inbegrep the present progressivs användning för uttryck i presens. 

Pojkarna verkar kunna tillämpar engelskkunskaperna på ett mer övergripande sätt. I båda klasserna 

vekar det som att pojkarna var bättre än flickorna på att tillämpa vad som gjorts i klassrummet i ett 

vidare sammanhang. (T.ex. att anpassa frågekonstruktioner till olika tempus, och att använda present 

progressive för framtid, och anpassa det till användningen i presens.) Kanske har flickorna svårt att 

anpassa kunskapen från lektionerna till en annan kontext. För pojkarna tycks detta däremot ha varit 

lättare. Pojkarna i min studie verkar vara mer flexibla i sitt lärande.   

 

Självbedömningen tycks kunna leda till ökade studieresultat – åtminstone för pojkarna (om man tar i 

beaktande deras höga frånvaro) och kanske även för flickorna, men på sikt. Pojkarna tycks ha blivit 

mer fokuserade på vad som faktiskt pågår i klassrummet och relaterar det till sig själva på ett annan 
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sätt än flickorna. Flickornas uppmärksamhet verkar vara mer på vad som sker och som kanske kom-

mer att ske i klassrummet. De tycks vara fokuserade på att vara ”duktiga” i klassrumsaktiviteterna, 

än i lärande genom ackommodation och transformation. Detta tycks leda till sämre mätbara resultat 

än för pojkarna i båda klasserna.  

Pojkarna har mer traditionellt i det marockanska samhället, en roll att vara självständiga och hand-

lingskraftiga (interna drivkrafter), i större utsträckning än flickorna. Detta kanske kan bidra till deras 

större förståelse av ett mer övergripande kunskapssammanhang – vilket skulle kunna leda till ökade 

studieresultat i ett elevcentrerat lärande. 

 

När jag jämförde klassernas studieresultat från det obligatoriska slutprovet för alla språkcentrets 

klasser veckan efter att självbedömningsdelen av min undersökning avslutats, blev resultatet annor-

lunda. Självbedömningsklassen hade högre medel än referensklassen. Flickorna hade högre medel än 

pojkarna i båda klasserna. Detta prov täckte endast det som boken omfattade, en mer bokstavstrogen 

tolkning av lektionernas innehåll. Här lyckades uppenbarligen flickorna väldigt bra. Flickorna i min 

studie verkar ha lättare för lära genom assimilation, än pojkarna, vars resultat tyder på att de tenderar 

att lära mer genom ackommodation.  

 

Studiens fjärde del 

Fjärde frågan löd: Hur påverkar självbedömning elevernas attityd till framgång? 

 

Flickorna i båda klasserna och pojkarna i referensklassen anser att de blivit bättre i engelska. Ingen 

pojke i självbedömningsklassen anser att han blivit bättre i engelska. Eleverna i referensklassen, och 

flickorna i självbedömningsklassens som anser att de blivit bättre i engelska har kanske en syn på 

lärande som har mer assimilation att göra. De tycker att de lagt något till en redan existerande struk-

tur – och anser då att de blivit bättre. 

 

En majoritet av eleverna i referensklassen, men bara en tiondel av eleverna i självbedömningsklassen 

anser att engelska har blivit lättare. Det faktum att eleverna i självbedömningsklassen inte anser att 

engelska blivit lättare kanske är ett tecken på att de med större självinsikt i genom självbedömning 

också inser att språkinlärning är väldigt komplext och att framsteg inte nödvändigtvis mäts i till ex-

empel några nya glosor. Detta skulle kunna förklaras av att de genom självbedömningen fått en 



53 
 

självinsikt, vilket kan tyda på lärande genom ackommodation. Att lära sig reflektera över sitt eget 

lärande är också svårt att överblicka – det är mer abstrakt än att bara lära sig glosor och grammatik.  

     Dragemark Oscarson (2009) förklarar att eleverna i hennes undersökning hävdat att det var svårt 

att se sina framsteg i engelska eftersom det är en så komplex uppgift, men att både lärare och elever 

var positiva till självbedömning och ansåg att det var en färdighet som kunde tillämpas i andra sam-

manhang i livslångt lärande.  

 

Intresset har ökat blygsamt i båda klasserna. Motivationen har däremot ökat mycket i självbedöm-

ningsklassen. Motivation och driv hör enligt Illeris (2008) till lärande genom ackommodation. Intres-

se för engelska kanske skulle kunna knytas till lärande genom assimilation och en grundare förståelse 

för ämnet (innehåll). Motivation, å andra sidan, skulle kunna vara relaterat till lärande och personliga 

utvecklingen.   

  

Det faktum att flickorna ändrat sin uppfattning till att ansträngning och strategi nu i högre utsträck-

ning ses som anledning till framgång, kan tolkas som ett tecken på att flickorna är på väg att ta, eller 

har tagit, makten över sitt eget lärande och sätta sig själva i centrum för sitt lärande. De har lagt bort 

de externa förklaringarna till framgång. Någonting i flickornas självbild håller på att förändras – vil-

ket kan komma att vara betydelsefullt för deras fortsatta studier. Flickorna går kanske från att ha en 

traditionellt mer passiv roll – till att bli mer aktiva, vilket torde vara en grundförutsättning för att 

kunna ägna sig åt självbedömning, och därmed också få tillgång till de positiva spinoffeffekter som 

självbedömning ger upphov till. Foucault skriver att subjektet omformas genom reflektion – detta 

tycks vara vad flickorna håller på att göra. 

 

AVSLUTANDE SAMMANFATTNING 

Jag utgick ifrån Illeris (2008) teori om att tre olika aspekter alltid är involverade i lärande; en social 

och samhällelig, en som har att göra med drivkraft/motivation, samt en som är relaterad till innehåll.  

     Genom att eleverna i min studie riktar sin fokus till sitt engagemang i klassrummet, har även de-

ras motivation och i viss mån deras kunskapsinnehåll förändrats under de nio veckor som studien 

pågick.  

     Nio veckor är förmodligen inte tillräckligt för att se vidden av resultatet; en mer djupgående pro-

cess tycks till exempel ha tagit sin början hos flickorna som ändrat sin uppfattning om vad som är 

anledning till framgång. Från att många flickor tidigare ansåg att framgång beror på externa orsaker, 
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menar nu alla självbedömningsklassens flickor att det beror på ansträngning eller strategi – orsaker 

de själva kan påverka. Flickorna tycks vara inne i en långsam men transformativ fas, där de håller på 

att ta makten över sitt lärande, i det att de går från ett mer passivt till ett mer aktivt förhållningssätt 

till lärande. Flickorna har i viss utsträckning både missförstått självbedömningen, och inte vetat vad 

de kan göra bättre nästa vecka. De har haft svårare att sätta fokus på de interna aspekterna än vad 

pojkarna har haft. Men flickorna vill samtidigt fortsätta med självbedömningen. Det tycks som att de 

förstår att de fått tillgång till ett verktyg som kommer att vara viktigt för deras lärande, men att de 

samtidigt inser att de ännu inte bemästrar verktyget helt. Det verkar som att flickorna anser att de 

behöver träna mer för att öva upp sin färdighet i självbedömning.  

     Pojkarna vekar ha tagit till sig självbedömningen snabbt, och utan att missförstått den. Att de inte 

önskar fortsätta - trots att de anser att den höjt deras motivation och att de anser att den kommer att 

vara viktig för deras fortsatta studier - skulle kunna förklaras med att de anser sig behärska det verk-

tyg som självbedömning innebär, och att de därför inte behöver träna mer på det under lektionstid. 

De har skaffat sig ett autonomt förhållningssätt till självbedömning. Flickorna tycks däremot ha svå-

rare att ställa om till ett elevcentrerat tänkande.  

 

Individen måste idag vara beredd på att lära sig hela livet igenom; ett livslångt lärande. I vår globali-

serade värld är det viktigt för samhällsmedborgare runt om i världen, inte bara att lära, men också att 

lära sig att lära, och att hantera själva lärandeprocessen. Autonomi blir allt viktigare. Det är inte bara 

ämneskunskaper i skolan som är viktiga numera, utan även att kunna bedöma kvalitén på sitt eget 

arbete. Att själv kunna bedöma vad han/hon behöver lära, hur han/hon skall lära, och hur bra han/hon 

lyckats med detta. Förmågan att kunna bedöma sin egen prestation blir allt viktigare, inte bara i sko-

lan, utan även i arbetslivet. Självreflektion och flexibilitet är efterfrågade egenskaper på dagens ar-

betsmarknad; att lära sig att lära, har därför kommit att bli en väldigt viktig del i det livslånga läran-

det. (Illeris, 2008) 

 

Det tycks som att barn kan utvecklas genom självbedömning av deras engagemang i klassrummet, 

både på ett djupare personligt plan och i viss mån i form av förbättrade studieresultat. Men min stu-

die visar att flickorna i klassen är mer vilsna, och att de har svårare att relatera till självbedömning än 

vad pojkarna har.  

     Utbildningsministeriet i Marocko värnar om den muslimska och marockanska identiteten. Kanske 

är flickornas mer auktoritära och lärarcentrerade undervisningsperspektiv en del av denna kulturella 

identitet. Samtidigt är ett av utbildningsministeriets mål att medborgarna skall utveckla kunskap om 

hur kulturen påverkar individen och samhället. Flickorna behöver kanske ökat sitt medvetande om 
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den motsättning som kan finnas mellan en traditionell kvinnoroll, och de nya direktiven om att ut-

veckla autonomi och kritiskt tänkande.  

 

I en globaliserad värld där självbedömning och autonomi blir allt viktigare, också inom skolan, slår 

det hårt mot flickor om de av olika orsaker - som till exempel könsroller - har svårare att anpassa sig 

till ett elevcentrerat lärande. I en samhällelig kontext utifrån globalisering och livslångt lärande, där 

individen måste vara flexibel, autonom, och kompetent att bedöma kvalitén på sitt arbete, kan detta 

få alvarliga konsekvenser för flickorna. Om flickorna i högre utsträckning än pojkarna relaterar sig 

själva till externa faktorer, och har svårare att konstruera sig själva som subjekt, så kan flickorna – 

om de inte får mer uppmärksamhet och stöd i att lära sig självbedömning - kunna komma att bli 

missgynnade inte bara i skolan, utan även på arbetsmarknaden.  

 

 

MEDODDISKUSSION 

I undersökningens första del har eleverna i viss utsträckning tittat på varandras svar i de öppna frå-

gorna, och skrivit identiska formuleringar om vad de lärt sig under lektionen och vad de kan göra 

bättre. Detta minskar reliabiliteten och validiteten något. Men i bedömningen av de 8 kategorierna 

(på en fyragradig skala) har eleverna inte kopierat varandra. Det märks att de har reflekterat kring sitt 

engagemang i olika kategorier, eftersom de ibland först angett ett alternativ, och sedan suddat ut det 

eller strukit över det, och angett ett annat. Validiteten är därmed god. 

 

Många flickor angav att de varit maximalt engagerade i flera kategorier. Trots det uppgav några av 

eleverna att de skulle göra samma sak bättre nästa lektion – vilket tyder på att de missförstått uppgif-

ten något. Kanske skulle enkäten ha kunnat utformas annorlunda för att undvika detta. Missförstån-

den för flickornas del kan ha lett till en något minskad reliabilitet och validitet. Andra elever, nästan 

uteslutande flickor, gissar vad jag kommer att undervisa nästa vecka, och lägger fokus på grammatik 

eller vokabulär istället för på bedömningen av sitt engagemang av lärandet i klassrummet. Om ele-

verna gissar får frågan låg reliabilitet, eftersom den svarande nog skulle kunna gissa olika från dag 

till dag – vilket ger låg konstans.  

 

I undersökningens andra del svarade eleverna på frågor om deras upplevelse av att använda 

självbedömningen. Kanske skulle frågan om huruvida de tror att de kommer att ha användning av 

erfarenheten från självbedömningsenkäten i fortsättningen, ha kunnat delas upp i två frågor; en för 
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framtida studier (som min undersökning täckte) och en för framtiden i allmänhet (arbete och fritid). 

En precis fråga om självbedömningens användbarhet utanför skolvärlden skulle ha gett en uppfatt-

ning om i vilken utsträckning eleverna uppskattar självbedömningens användbarhet utifrån ett livs-

långt lärande. Att dela upp min fråga i två, skulle i så fall ha kunnat ge mer information om elevernas 

transformativa lärande genom självbedömning. Illeris (2008) menar att ungdomsåren är en tid för 

transformering, där förändringar i kunskapsstrukturer och mönster i relation till identitet och samhäl-

liga relationer förändras. Transformativt lärande innebär en personligt integrerad kunskap som ut-

vecklas genom att associationer fritt kan göras i alla subjektiva kontester.  

 

Det skulle vara intressant att veta om eleverna inte bara såg betydelsen av självbedömningen i rela-

tion till framtida studier, utan om de kunde se betydelsen av självbedömning även i andra kontexter 

utanför skolan.  

 

I undersökningens tredje del täckte delprov 1 allmänna kunskaper i engelska, och delprov 2 och 3 

grammatik och glosor som delvis ingick i kursplanen, kursboken och min lektionsplanering. Utifrån 

mina resultat, som visar att flickorna är långsammare i att relatera självbedömning och ett elevcentre-

rat lärande till sitt eget lärande än pojkarna, så hade det kanske varit bättre att dela in provet i tre de-

lar enligt följande: en första del som täcker allmänna kunskaper i engelska, en andra del som täcker 

mer ackommodativa kunskaper i engelska (som att kunna använda the present progressive i uttryck 

för framtid, även i uttryck för presens), samt en tredje del som uteslutande följer kursplanen, kursbo-

ken och lektionsplaneringen. Detta för att undersöka om flickorna skulle öka sitt studieresultat om 

det exakt täckte det som varit kärnan i vad som tillämpats i klassrummet – vilket resultatet från det 

obligatoriska terminsprovet indikerade. 

     Vid bedömandet av självbedömningsklassens studieresultat på förprovet och slutprovet måste 

även tas i beaktande att eleverna utöver den 170 % högre frånvaro även missade 3-5 minuter per lek-

tion för att fylla i enkäten och att de därigenom fick mindre klassrumstid till att lära sig till exempel 

grammatik och glosor. Detta kanske har slagit hårdare mot flickorna, som verkar ha varit mer bundna 

till kursboken och lektionsplaneringen än pojkarna. Att flickorna i självbedömningsklassen trots hög-

re frånvaro och kortare undervisningstid i klassrummet än flickorna i referensklassen gör lika stora 

framsteg kan utifrån det här perspektivet kanske betraktas som att de faktiskt gör ett något större 

framsteg än flickorna i referensklassen.   

     Jag skall heller inte underskatta inte i resultatdelen att mina självbedömningselever var sjuka, men 

närvarande, den sista veckan i undersökningen. En pojke hade inte gått till skolan den dagen, och två 

flickor som kom väldigt sjuka. Alla dessa tre elever gjorde både förprovet och slutprovet och deras 
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sjukdom kan möjligtvid ha gjort att de inte presterade på topp i slutprovet; vilket kan ha sänkt både 

klassens totala mätbara framsteg och bidragit till att flickorna inte ökade mer. 

 

I undersökningens fjärde del undersöktes elevernas syn på bland annat anledning till framgång. Att 

synen på vad som är anledning till framgång förändrats hos flickorna har en hög reliabilitet eftersom 

eleverna fyllde i enkäten i samband med för och slutproven då eleverna hade flyttat isär sina bänkar 

och de inte tilläts prata med varandra. De kan varken ha sett varandras resultat, eller stämt av med 

varandra muntligen.  

 

Jag skulle kanske även ha kunnat förbättra de fyra svarsalternativen, i synnerhet det där jag angett att 

4 motsvarar ”always”. Detta för att ”always” kan tolkas som en vana snarare än bedömningen av 

prestationen under endast dagens lektion. Även svarsalternativet ”not much” i undersökningens 

andra del skulle kanske ha kunnat formuleras annorlunda. Trost (2007) betonar vikten av att undvika 

negationer i frågorna eftersom det kan vara svårt för informanten att förstå. Jag använder negationen 

i svaren, men utifrån Trosts resonemang skulle även detta kunna vara svårare för eleverna att förstå, 

vilket kan leda till förvirring och därmed minska reliabiliteten och validiteten. Kanske borde jag även 

ha gjort förprovet och slutprovet lättare – för att inte göra eleverna bekymrade.  

 

Jag är medveten om att min närvaro i klassen, och min roll som fullständig deltagare i gruppen skulle 

kunna leda till en snedvridning av resultaten. (Einarsson & Hammar Chiriac, (2007). Men på det hela 

taget anser jag att både reliabiliteten och validiteten i undersökningen är hög.   

 

Avslutningsvis kan konstateras att svarsprocenten är hög – eftersom enkäten samt förprovet och slut-

provet gjordes samtidigt av alla i klassrummet. Detta ger en hög reliabilitet. Klasserna hade 13 re-

spektive 16 elever, vilket är ett litet undersökningsmaterial. Med det externa bortfallet var det 12 

respektive 11 elever som gjorde förprovet och slutprovet, vilket ytterligare reducerar undersök-

ningsmaterialet. Merriam (1995) visar att det går att dra generella slutsatser även från ett så litet un-

dersökningsmaterial som en informant. Jag menar att jag kan dra, inte bara specifika utan också mer 

generella slutsatser utifrån min undersökning, trots ett litet antal informanter. 

     Vissa tendenser i undersökningen har varit tydliga och vissa generaliseringar kan göras; som till 

exempel att flickorna långsamt tagit till sig tekniken med självbedömning och ett elevcentrerat läran-

de, och att flickorna verkar vara mer bundna till lärarcentrerad undervisning än pojkarna. Antalet 

informanter har dock varit litet, och stora generaliseringar om stora populationer utifrån den här un-

dersökningen är kanske inte tillämpbart utan att vidare studier görs.  
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FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Min undersökning sträckte sig över 9 veckor. Terminerna på språkcentret löper över 10 veckor, och 

för att ha kunnat genomföra denna studie inom ramen för en universitetstermin och bli färdig med 

uppsatsen i tid, fanns det inte utrymme för en längre undersökning.  

Att lära sig att använda självbedömnig, likväl som att studera effekterna av självbedömningen - i 

form av interaktion i klassrummet, motivation, attitydförändringar till lärande, och mätbara kunska-

per i engelska - är rimligtvis en mycket längre process än vad som kan mätas under 9 veckor. Det 

vore därför intressant att följa upp studien, genom att låta båda klasserna göra ett nytt slutprov, i slu-

tet av läsårets andra och tredje termin, för att se om några mer långsiktiga aspekter av hur självbe-

dömning påverkar attityden till framgång, hur bra de anser sig vara på engelska och studieresultaten 

utkristalliseras. Det vore intressant att följa upp om flickorna fortsätter att kämpa med att ta makten 

över sitt eget lärande, och sätta sig själva och interna faktorer i första rummet.  

 

En annan aspekt som vore intressant att följa upp och forska vidare kring är ännu yngre elevers själv-

reflektion och lärande. Vidare forskning i en något förenklad version av den här studien, skulle också 

kunna ge viktig information om yngre barns förmåga till självreflektion i sitt lärande, vilket är viktigt 

utifrån ett perspektiv om livslångt lärande. Vetenskapsrådet menar att det är viktigt att forska kring 

frågor som kan ”höja människors medvetenhet om hur de på ett rikare sätt kan utnyttja sina egna 

resurser.” (Min kursivering.) Utifrån detta perspektiv är det viktigt att forska mer kring barn och 

ungdomars medvetenhet om de egna resurserna.  

 

Att flickorna i båda klasserna gör mindre kunskapsmässiga framsteg i engelska än vad pojkarna gör, 

är intressant. Det finns anledning att tro att de kanske skulle ha gjort större mätbara framsteg än poj-

karna om jag hade använt en mer traditionell lärarcentrerad undervisning, vilket också vore intressant 

att följa upp.  

 

En uppföljning av min studie i form av djupintervjuer med både pojkar och flickor i klasserna skulle 

också vara intressant för vidare forskning, då det skulle kunna ge en djupare insikt om elevernas upp-

fattning och tillämpning av självbedömning, elevcentrerat lärande och självbedömningens tillämp-

ning utanför skolans värld.  

 



59 
 

     Att flickorna har varit långsammare i att ta till sig självbedömningen – och i viss utsträckning 

missförstått den – skulle kunna bero på kulturella mönster, likväl som genusmönster. En jämförande 

studie med två högstadieklasser i engelska i ett annat land, som till exempel Sverige, skulle därför 

vara av stort intresse.  
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9. BILAGOR  

 

BILAGA 1. SJÄLVBEDÖMNINGSENKÄT 

Denna enkät fylldes i av eleverna i självbedömningsklassen i slutet av varje lektion under nio veckors tid. 

 

 

 

 

Circle: I’m a  girl  /  boy.   

 

Self evaluation.    October 12th  

 

Today I learned:_______________________________________________________ 

 
How often/much I… 

(1 = never/zero, 2 = rarely/just a little, 3 = often/very much, 4= always) 

 

1. Ask questions when I don’t understand.   1 2 3 4 

2. Participate in pair work/group work/mingle.  1 2 3 4 

3. Explain to/help classmates.     1 2 3 4 

4. Take notes. (new vocabulary, grammar)  1 2 3 4 

5. Participate orally.        1 2 3 4 

6. Am prepared for class.(books, revision at home) 1 2 3 4 

7. Make efforts in class.      1 2 3 4 

8. Concentrate in class.      1 2 3 4 

 

How I can perform better in class next week:__________________________ 

____________________________________________________________________ 
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BILAGA 2. UTVÄRDERING AV ANVÄNDANDET AV SJÄLVBEDÖMN ING 

Dessa fem frågor ingick som komplement till den sista självbedömningsenkäten, och fylldes i av eleverna 

den nionde veckan, onsdagen den 7:e december, för att mäta elevernas upplevelse av att använda sig av 

självbedömning.   

 

 

 

1. Do you think the self-evaluation check helped you to become more mo-

tivated?   

Circle   YES      or   NO 

 
2. Would you like to use the self-evaluation check next trimester? 

Circle   YES      or   NO 

 

3. How much has the self-evaluation improved your motivation? Circle: 
 

1. Nothing  2. Not much   3. A little  4. Very much 
  

4. Do you think that you have learned anything new using the self-
evaluation? Circle: 

 
1. Nothing  2. Not much    3. A little  4. Very much  

 

5. Do you think the weekly self-evaluation will be useful for you in your 
future studies? Circle:  

 
1. Nothing  2. Not much    3. A little  4. Very much 
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BILAGA 3.  FÖR OCH SLUTPROV 

 


