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Fågeln i mig flyger vart den vill Sara Lundberg (2017)

Samtala	om:
Vilken	känsla	får	du	av
texten	och	bilden?

Vilket	årtionde	skildras?

Likheter/skillnader	med	idag?



DEL 1: Tillgänglig undervisning
• En demokratisk gemenskap:

fysiskt, socialt och pedagogiskt
• Tre nivåer:

Gemenskapsorienterade
Individorienterade
Placeringsorienterade  

NIHLHOLM (SPSM 2013), SALAMANCA 2006



Övergripande: Inkluderande lärmiljöer
• Fysisk lärmiljö: Klassrum, matsal, korridorer, 

omklädningsrum, skolgård, toaletter, ljud- och ljusmiljö, 
synintryck, möbler och inredning.

• Pedagogisk lärmiljö: Arbetssätt, struktur, 
visuellt stöd digitala lärresurser, flexibilitet, extra anpassningar, 
särskilt stöd, schema.

• Psykosocial lärmiljö: Värdegrund, bemötande och relationer 
mellan lärare, social klimat, trygghet och gemenskap i skolan 
samt undervisningsgruppen, övrig personal och elever. 

Inkluderande lärmiljöer, en studie i 12 kommuner



Elevperspektivet: SPSM om inkludering
• Tillhörighet
• Tillgänglighet (fysisk, meningsskapande, socialt)
• Samhandling
• Erkännande (omgivningen om individens 

närvaro i aktiviteten)
• Engagemang (Egenupplevd aspekt av delaktighet. 

Påverkas av tillgänglighet, samhandling, erkännande)
• Autonomi  För att bestämma över sitt handlade behöver man ha tid, tillgång till information och 

handlingsutrymme för att avgöra vilka valmöjligheter som finns och avväga sina beslut



Perspektiv på specialpedagogik



Tillgänglig undervisning
• ett område förklarat på annat sätt
• alternativ till text BILDER, FILMER, HÖGLÄSNING, GRUPPSAMTAL

• extra tydliga instruktioner STEG FÖR STEG, MALLAR, TABELLER

• stöd att sätta igång arbetet ELEVEXEMPEL, BÖRJOR

• hjälp att förstå texter ANALYSSCHEMA, VENNDIAGRAM

• ett särskilt schema 
• digital teknik med anpassade programvaror
• enstaka specialpedagogiska insatser

SKOLVERKET: EXTRA ANPASSNINGAR OCH SÄRSKILT STÖD 2016

BRASKLAPP!
Skillnad på ”att lära” 

och ”att kunna”



Tillgänglighet – stöd i undervisningen

• Förebilder
• Analysmodeller
• Bilder
• Film(klipp)
• Begreppsscheman
• Sexfältare / tabeller
• Listor
• Tankekartor

Vilka använder du? 
Några andra 

stödstrukturer?



Gestalta lärarens känslor!



Tillgänglighet - Stöttning



Tillgänglighet – Information, instruktioner, 
uppgifter och stöd (utforma)
• Tid, plats, mtrl, med vem, hur, förväntningar



• Läsa och skriva i en samman-
hållen kontext (geografiskt, 
historiskt, socialt, tematiskt)

• Innehållet fungerar som 
underlag, förebild och inspiration 
till skrivande

• Väl valda texter och utförliga 
analyser skapar förutsättningar
för eleverna att skriva 
(jmf att koka soppa på en spik)

• Att blanda läsa, tala, tänka, lyssna 
och skriva skapar en naturlig 
variation = motivation

Begriplighet
Exempel: fredrikarboga/less-is-more

SVT:	Korrespondenterna



Innehåll/struktur
Exempel: fredrikarboga/dramaturgi

Skrivuppgift	till	En	ö	i	havet



Skrivuppgift	till	Mördarens	apa
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Planerare eller omskrivare?

A: Planeraren ← ------------------------------------------------------ → B: Omskrivaren

Hur mycket planerar du före skrivande?
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Workshop: Planera elevernas skrivande

• Vanligt förekommande problem: Disposition
- Skapa förutsättningar för elevernas skrivande med form
och innehåll

• Att skriva med yttre ramar, förebilder och inre frihet
• Avdramatisera ”poesi”, leka med språket (rimma)
• En liten diktsamling – samla inspiration och förebilder

Litteraturförslag: Blandade djur, Erik Magntorn & Lisa 
Sjöblom (högläsning)

Förutsättningar: Att förstå ordparning
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24

Workshop: Blandade djur

• Vilka djur känner du till?
Skriv en lista med djur!

• Var hittar vi djur?
Vattnet, luften, skogen,
hemma, zoo, bondgården,
i hela världen.

• Välj två och (språk)para dem:
Vad blir det för djur då?

• Fyra rader om varje djur:
Rimma – rimlexikon.se!  

✍

💭

💡



DEL 2: Att läsa och förstå

• Att kunna läsa, förstå, tolka och tala om 
olika texter, eftertänksamt och kritiskt, är en 
individuell rättighet.

• Eleverna behöver få stöd genom hela grundskolan
för att bli aktiva, eftertänksamma och kritiska läsare.

• Komponenter som samverkar: läsaren, texten, aktiviteten 
och den omgivande sociokulturella kontexten. 

• Vad läser vi? Varför läser vi (just dessa texter)? I vilket 
sammanhang läser vi? Hur läser vi?



Vilket svenskämne?

• Eleverna ska lära sig läsa, skriva, tala, 
samtala och lyssna (ÄR)

• Svenskämnet består av svenska språket 
och litteraturen (OM)

• Färdighetsämne
• Litteraturvetenskapligt ämne + läran om svenska språket
• Livskunskap (Teleman, Malmgren, Molloy, Jönsson m.fl.)
• Kommunikativt ämne
• Fler perspektiv:

Att samtala om:

Det didaktiska perspektivet 
styr de tre didaktiska 
huvudfrågorna:
* VARFÖR
* VAD
* HUR

I LGR 11 finns det stöd för 
alla perspektiv, men dina 
tankar om ämnet kommer att 
påverka hur, vad och varför 
du undervisar!

Hur tänker du om ämnet?



Kanon eller lärarens fria val?

Att välja litteratur

Ska det finnas en 
fastslagen lista som alla 
elever ska/bör läsa? 

eller

Ska läraren avgöra vilken 
litteratur som ska läsas i 
klassrummet?



Sagans vara eller icke vara?
Att	samtala	om:
Vilka	sagor	ska	vi	läsa?	I	vilket	syfte?
Vilka	sagor	vill	vi	att	eleverna	ska	skriva?

Anna	Majed
Jessica	Hallbäck

Bockarna Bruse
De tre små grisarna
Rödluvan
Snövit
Hans och Greta
Askungen
Den fula ankungen
Törnrosa
Dummerjöns
Prinsessan på ärten
Kejsarens nya kläder
Pojken som åt ikapp 
med jätten



Kanada vs Sverige
• Kanada - lärare använder avancerade termer om 

läsning, läsförståelse, lässtrategier (literacy, 
inferenser, metakognition) 

• Sverige - ingen gem ämnesspråk 
(läslust och läsa mellan raderna)

• Kanada - undervisningen går ut på att analysera 
texter och relatera dem till egna erfarenheter 
(elevaktivt arbetssätt)

• Sverige - mekaniskt sätt att arbeta. Läsa, skriva svar 
på frågor (enskilt)

Vestlund, B. 2009, eller i valfri Facebookgrupp



Kanada vs Sverige
• Kanada - problematiserar bedömning och erkänner att det 

är en svår utmaning 
• Sverige - mäter kunskaper genom färdigformulerade 

kontrollfrågor i läromedel eller Lus-liknande protokoll
• … eller matriser... Fredriks tillägg*

Frankrike – Sve (textnära – elevnära) Maritha Johansson*



Dags att slakta några heliga kor?

Frågor som är av karaktären: kontroll-upprepningsbar-utmanande



Formalisering
Teleman, Malmgren, Jönsson, Liberg, Molloy, Säljö m.fl.

• Delfärdigheter: artikulera, nya ord, meningsbyggnad, 
böja ord, läsa, argumentera, texttyper

• Övas genom teknik
• Fokus på formen
• Använda färdigheter i en tillämpad situation, 

sk abstrakt transfer
• Isolerad färdighetsträning – modellinlärning
• Språkets form är skild från innehållssidan (tömd på 

innehåll)



Funktionalisering
Teleman, Malmgren, Jönsson, Liberg, Molloy, Säljö m.fl.

• Innehåll och kommunikation betonas
• Språket utvecklas i tillämpade situationer då verklighet och 

omvärld undersöks, sk direkt transfer 
(eller Säljö: situerat lärande)

• Läsa och skriva i meningsfulla sammanhang
• Kommunikativ användning och inlärning är inte särskilda 

(innebär inte att språkets form negligeras)



Erövra språk genom formalisering eller 
funktionalisering?
• Skriver mina elever för att lära sig skriva en förklarande, 

beskrivande, utredande, berättande, instruerande, 
argumenterande text?

• Skriver mina elever för att de vill
förklara, beskriva, utreda,
berätta, instruera eller övertyga?



Ulf Teleman (ur Lära svenska)

Brist på ord innebär alltså inte att man ska ägna sig åt isolerad ordkunskap utan 
att eleverna ska skaffa sig kunskap om människan, samhället och naturen 
samtidigt med att orden inlärs och strukturerna tränas. 

När det språkliga maskineriet inte orkar med, är det normalt inte grammatisk 
exercis som fattas utan träning i att skriva med allvar och mening, ty det är i den 
processen som de språkliga reglerna automatiseras.

Fyra principer för skolans språkundervisning (sid 24):

• Eleven själv utvecklar sitt språk.
• Språkanvändning i allvar och sanning driver alltid på 

språkutvecklingen.
• Språklig medvetenhet och kunskap samt formell träning av 

isolerade språkliga faktorer är viktiga redskap men måste alltid 
vara underordnade språkanvändandet som inlärningsmetod.

• Ingen pedagogik är bra om den stjälper elevens språkliga 
självförtroende. 



Vad ska vi läsa, tänka, tala och skriva om då?

• existentiella frågor
• mellanmänskliga situationer
• personlig utveckling och identitet
• skolliv och allt utanför skolan
• normer och värden/diskriminering
• demokrati/mänskliga rättigheter
• etik och moral
• aktuella perspektiv, till exempel digitalisering, 

miljöfrågor, internationella frågor.



... och vilka texter…
• Läromedel
• Roman, novell, biografi, utdrag…
• Dikter & sångtexter
• Tidningens texter: Artikel, reportage, notis
• Tidningens arg texter: Ledare, debatt, insändare
• Bilder 
• Filmer
• Youtubeklipp
• TV-inslag
• Radio (sommarprat, radioteater, dokumentär)
• Sociala medier: Tweets, Instagraminlägg etc

Hur varierar du 
ditt innehåll?
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Kritikern urkopplad eller inkopplad?
När eleven får skrivkramp (Dysthe, Garme)

A:	Urkopplad	←	-------------------------------------------------------------- →	B:	Inkopplad

Skriver	du	snabbt	och	omformulerar	sen
eller	ska	det	bli	perfekt	formulerat	direkt?



Tankeskrivande - intext

• Du skriver till dig själv (och kanske 
studiekamrater/lärare för att bolla idéer)

• Du och dina behov är centrala
• För att upptäcka tankar och få idéer
• För att sortera tankar
• För att utveckla tänkandet
• För att lära (anteckningar, loggböcker)
• Informellt språk, du bestämmer stil
• Kreativ fas i skrivprocessen

Presentationsskrivande - uttext

• Du skriver till någon annan (bedömande 
lärare, vårdnadshavare, elever osv)

• Läsaren och innehållet är centrala
• Formellt språk, genren och kontexten 

bestämmer stil och normer
• Kritisk fas i skrivprocessen

Två typer av skrivande
Dysthe m.fl. (2011)





Eleven själv: 
• Tanke- och loggboksskrivande

Flera mottagare i skolan:
• Läsa högt för en klasskompis, 

mindre grupp eller klassen
• Anslå i klassrummet, korridoren 

eller matsalen
• Klassens bibliotek
• Låna ut till grannklassen eller 

andra årskurser på samma skola

Mottagare av elevernas texter
Exempel: fredrikarboga/att skriva för en mottagare

Mottagare utanför skolan:
• Skicka hem och låta någon anhörig 

läsa (och kommentera)
• Lämna texten till EN utvald person
• Hälsa på en förskola och läsa högt
• Skicka in till lokala tidningen
• Molntjänster, t ex digitala 

anslagstavlor
• Bloggar
• Sociala medier, t ex Twitter och 

Instagram
• Youtube
• Delta i tävlingar

Omsorg för elevernas integritet idag, imorgon och för 
evigt: Vad innebär det för mig som lärare?



Varför skriver jag? För vem?

• Intexter (eleven väljer vad som ska delas)
• Uttexter (vilken funktion har texten)
• För mig själv, andra och omvärlden?
• Integritet!



En enkel digital produktion







Sju sätt att skapa läsmotivation
Andersson, J, Med läsning som mål



Sju sätt att skapa läsmotivation



Sju sätt att skapa läsmotivation



Skapar du läsmotivation?

• Relevanta läsuppgifter och aktiviteter
• Omfattande och varierat läsmaterial
• Tid till läsning
• Valmöjlighet
• Interagera socialt
• Bereds möjlighet att läsa svåra texter
• Reflekterar över värdet att läsa


