
 

Från vardagsspråk till ämnesspråk 
Utvecklingen av ämnesspråk är en central del av elevernas lärande i alla ämnen.
Denna modul syftar till att ge lärare och förskollärare i årskurs F-9 fördjupade
kunskaper om språk i alla ämnen, från bild till teknik. Målet är att främja elevernas
lärande genom undervisning som fokuserar på språk såväl som ämnenas praktiska,
estetiska och teoretiska innehåll. Det kan vara särskilt betydelsefullt i arbetet med
flerspråkiga elever och elever med ett mindre rikt språk. 

Många gånger kan elevers svårigheter med att utveckla kunskaper i ämnena ha en
språklig grund. Då har man som lärare nytta av att kunna planera för en undervisning
som är rik på kontexter, klassrumsinteraktion och språklig stöttning. I modulens
olika delar aktualiseras bland annat gemensamma upplevelser som utgångspunkt
för samtal, ämnesspecifika lässtrategier, ordförrådets betydelse och aktiviteter där
eleverna möter och skapar olika multimodala uttryck. 

I modulens undervisningsaktiviteter får ni många tillfällen att pröva olika slags språk-
och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla typer av lektionssalar. I modulen använder
vi för enkelhets skull ordet klassrum genomgående. Vi har också valt att använda
ordet lärare för både förskollärare i förskoleklassen och lärare.
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Del 2. Att utforska verkligheten
Syftet med denna del är att belysa hur en elevgrupps gemensamma erfarenheter
kan användas som utgångspunkt för en meningsfull och undersökande
klassrumsinteraktion.

Ni får tillfälle att reflektera över vilka slags konkreta upplevelser som är relevanta i era
ämnen. Hur kan dessa upplevelser bidra till att eleverna utvecklar sitt ämnesspråk?
Artikeln innehåller konkreta exempel på språk- och kunskapsutvecklande undervisning
inom många olika ämnen.

Del 2: Moment A – individuell förberedelse
Ta del av materialet. För gärna anteckningar som underlag för diskussionen i moment
B. 

Läs 
Läs artikeln ”Att utforska verkligheten”. Den handlar om hur gemensamma upplevelser
kan fungera som utgångspunkt för utforskande och språk- och kunskapsutvecklande
samtal. Läs också bildreportagen ”Mat är en rolig väg till lärande” och ”Kockar i eget
land”. 

Se film 
Se filmen ”Utveckla ämnesspråk”. Där möter vi en lärare som arbetar med att stötta
sina elevers utveckling av ämnesspråk i samband med gemensamt musicerande.

Material
Att utforska verkligheten
Annika Löthagen Holm

"Mat är en rolig väg till lärande"

Kockar i eget land

Utveckla ämnesspråk
Filformatet kan inte skrivas ut
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Modul: Från vardagsspråk till ämnesspråk 
Del 2: Att utforska verkligheten 

 

Att utforska verkligheten  

Annika Löthagen Holm, Barn- och utbildningsförvaltningen, Söderhamns kommun 

 

Alla elever behöver erövra flera ämnesspråk för att lyckas i skolans ämnesundervisning. Det 

räcker inte att kunna använda vardagsspråket för att nå framgång i skolan. För att elevernas 

språkbruk ska kunna utvecklas från att bara omfatta vardagsspråk till att omfatta även 

ämnesspråk behöver de mötas av en språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Det 

finns numera många beskrivningar av vad en sådan undervisning innebär (bl a Gibbons, 

2009; Hajer & Meestringa, 2014; Hägerfeldt, 2011; Skolverket, 2012b). Ett kännetecken är 

att den är kognitivt utmanande, vilket innebär att läraren har höga förväntningar på eleverna 

(Gibbons, 2009). Samtidigt kräver en sådan undervisning mycket stöttning från läraren. 

Dels gäller det att skapa utmanande elevuppgifter, dels att stötta eleverna i själva arbetet.  

Hajer och Meestringa (2010) pekar på tre kriterier för en språk- och kunskapsutvecklande 

undervisning, nämligen kontextrikedom, rik interaktion och språklig stöttning. Dessa kriterier är 

inte separata enheter utan vävs ofta ihop i undervisningen. Exempelvis kan rik interaktion 

mellan elever i smågrupper bidra till att de ger varandra språklig stöttning.  

Denna artikel kommer främst att lyfta fram kontextrikedomens betydelse, och då med 

fokus på hur just kontextrikedom kan ge eleverna språklig stöttning för att erövra det 

nödvändiga ämnesspråket. Att arbeta kontextrikt innebär att variera undervisningen för att 

ge eleverna möjlighet att förankra och utveckla kunskaper i upplevelser, aktiviteter och 

möten med olika slags texter, inte bara skrivna sådana. Genom att undervisningen utgår 

från flera och varierade sammanhang får eleverna stöttning i att ta till sig nya språk- och 

ämneskunskaper. Kontextrikedomen ses därmed som ett didaktiskt verktyg i 

undervisningen. Den första delen av artikeln tar upp olika sätt att stötta språkutvecklingen 

genom att utgå från varierade kontexter. Där ges exempel på hur eleverna får utforska 

verkligheten genom experiment, fältstudier och studiebesök, problemlösning, möten med 

olika kulturer samt text, film och digitala verktyg men också genom utforskande samtal och 

samarbete. En kontextrik undervisning vilar på ett multimodalt synsätt och ett utvidgat 

textbegrepp. Här görs därför en genomgång av dessa begrepp.  

Multimodalitet handlar om att använda olika typer av modaliteter, det vill säga olika 

uttrycksformer eller resurser, som finns att tillgå i undervisningssituationer men också i 

världen utanför. Multimodala texter kan bestå av kombinationer av skrift, bild, tal, musik, 

rörliga bilder med mera. Multimodalitet kan också inbegripa förmågan att använda 

verbalspråk tillsammans med gester, blickar, mimik och föremål. Ett multimodalt 

berättande innebär att eleverna använder olika slags texter och medier, där alla 
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kommunikationsformer bidrar till betydelsen (Fagerström, 2013; Liberg, 2007; Längberg & 

Nilsson, 2012).  

Ett vidgat textbegrepp innebär att ordet text inte enbart förknippas med skriven text utan ges 

en utvidgad betydelse. Text innefattar då också kommunikativa och betydelsebärande 

funktioner som överförs på andra sätt än genom det skrivna ordet. Inom begreppet text 

finns plats för olika medier såsom film, drama och bild samt olika både verbala och icke-

verbala kommunikationsformer till exempel talspråk, bildspråk, skriftspråk, musikens språk, 

dansens och rörelsernas språk med mera. Att tolka, skapa och kommunicera med bilder, 

digitala verktyg och andra uttrycksformer och verktyg är centrala förmågor i vårt samhälle 

(Skolverket, 2013a). Detta återspeglas i läroplanen, exempelvis i kursplanerna i svenska och 

svenska som andraspråk, där undervisningen i ämnena inte bara handlar om att läsa, skriva 

och tala utan också om att avlyssna, titta på film och betrakta bilder. De båda kursplanerna 

betonar ”skapande av texter som kombinerar ord, bild och ljud” (Lgr 11). 

Begreppet multimodalitet och det vidgade textbegreppet pekar på hur undervisningen kan 

breddas genom att göras kontextrik, så att den inte bara bygger på läroboken, utan även på 

exempelvis bilder, film och drama. En undervisning som inte bara bygger på skriftlighet 

utan även på muntlighet och upplevelser via alla sinnen, erbjuder variation och ger flera 

vägar in i språket, samtidigt som den ger en utgångspunkt för eleverna att bygga upp 

ämnesspråk. En sådan kontextrikedom är vanligare i de lägre årskurserna och har en 

tendens att avta ju högre upp i årskurserna eleverna kommer. Kontextrikedomen fortsätter 

dock att förekomma i ämnen som bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, 

musik och slöjd. Där tar språkutvecklingen ofta sin utgångspunkt i en gemensam, konkret 

upplevelse eller ett skapande. Eleverna lär av och med varandra när de till exempel 

musicerar, utövar en lagidrott, skapar en film eller tillagar en måltid. Artikeln kommer att ge 

ett flertal exempel från dessa ämnen eftersom de i hög grad erbjuder varierade kontexter 

som kan stötta en språkutvecklande undervisning (Guvå & Stevanovic, 2016; Lindqvist, 

2014; Slotte-Lüttge & Forsman, 2013). I vissa fall är varierade kontexter inskrivet i 

kursplanerna, exempelvis i idrott och hälsa där undervisningen ska ske både utomhus och 

inomhus, i olika miljöer och under olika årstider. Nyanlända elever, som går i 

förberedelseklass, börjar ofta delta i den reguljära undervisningen i några av dessa ämnen 

eftersom de erbjuder konkreta situationer som hjälper eleverna att börja bygga upp språket. 

Konkretiseringen gör att undervisningen blir mer begriplig och tillgänglig för eleverna 

(Basaran, 2016; Ojala, 2016).  

I början av ett arbetsområde, såväl som under arbetets gång och i slutet, kan varierade 

kontexter berika undervisningen. I början av ett arbete kan kontextrikedom innebära att man 

utgår ifrån olika aktiviteter, modaliteter och sammanhang och tar avstamp från dessa. Man 

kan med fördel ha exempelvis film, drama, laborationer, utflykter, upplevelser, studiebesök 

och musik som utgångspunkt för att sedan gå vidare in i arbetsområdet. Under arbetets gång 

kan kontextrikedom vara ett sätt att konkretisera och fördjupa undervisningen genom 

belysning i olika medier och modaliteter, till exempel genom att låta film och text samspela. 
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I slutet av arbetet kan varierade kontexter i stället vara sätt för eleverna att uttrycka sina 

kunskaper på olika sätt: verbalt, kroppsligt, i form- och bildspråk och så vidare. 

Verklighetsorienterad undervisning 

Enligt Gibbons (2009) är en kognitivt utmanande undervisning verklighetsorienterad och 

bygger på meningsfulla sammanhang och autentiska uppgifter. En sådan undervisning gör 

att eleverna inte begränsas till att reproducera och memorera kunskap inom skolans fyra 

väggar utan de får uppgifter som även leder ut i samhället.  För att bli framgångsrik behöver 

undervisningen också ta avstamp i elevernas egna erfarenheter och förkunskaper och bygga 

på dessa, vilket även anges i Lgr 11: ”läraren ska ta hänsyn till varje enskild elevs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Övergripande mål och riktlinjer i Lgr 11). 

Men det är inte nya kontexter i sig som leder eleverna framåt; kontexterna måste också 

sättas in i en strukturerad ram för att bli språkutvecklande. Eleverna behöver på ett explicit 

sätt bli medvetna om vad syftet med undervisningen är och vad som förväntas av dem. En 

utflykt är till exempel inte språkutvecklande i sig om den inte är planerad och genomförd 

med ett språkinriktat fokus. Elever som under utflykten bara talar vardagsspråk med 

varandra får visserligen en gemensam upplevelse, men inte en språkutvecklande sådan. 

Däremot kan utflykten bli språk- och kunskapsutvecklande om den både är förberedd och 

blir bearbetad i efterhand, och därmed ger eleverna möjlighet att utvidga sin språkliga 

repertoar.  

Gemensamma upplevelser kan landa i ett skrivande som utvecklar språket. Kaya (2016) och 

Persson (2016) visar att man redan med nyanlända elever kan skriva långa, gemensamma 

texter kring exempelvis studiebesök och annat som hänt under veckan. Eftersom texten 

bygger på gemensamma upplevelser kan eleverna ta till sig och förstå större delen av den. 

De får även en stark motivation och god möjlighet att förstå resten, eftersom eleverna har 

en upplevelse att hänga upp de nya orden på, i och med att texten handlar om dem själva.  

Språkligt fokus i Lgr 11 

Lgr 11 lyfter tydligt fram förmågor som att reflektera, analysera och föra resonemang, och 

har på så sätt ett tydligt språkligt fokus i alla ämnen. Undervisningen behöver därför stötta 

eleverna i att utveckla dessa kognitiva förmågor men också på ett explicit sätt lyfta fram 

dem och göra dem synliga för eleverna. Det kan göras i form av konkretiserade språkliga 

mål som läraren formulerar utifrån målen i kursplanerna. I till exempel bild, hem- och 

konsumentkunskap och slöjd kan det språkliga arbetet ta sig uttryck i att eleverna under 

arbetets gång dokumenterar sin process och efter avslutat arbete reflekterar över sitt 

resultat, att de skriver en instruktion eller återberättar vad de gjort.  

Här följer ett exempel på hur en grupp lärare konkretiserat innehållsliga mål och språkliga 

mål inför en utflykt med en förskoleklass och årskurs 1-3, se tabell 1. Utflykten gjordes till 

en skog i närområdet och lärarna tog under utflykten upp vad allemansrätten innebär. 

Eleverna arbetade i grupper och varje grupp skulle under utflykten ta foton med surfplattor. 

Tillbaka i skolan skulle de välja ut två foton och gemensamt skriva en kort text där de 
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återberättade vad de gjort under dagen (åk 2-3) eller återberättade muntligt utifrån bilderna 

(förskoleklassen och åk 1).  

 

Innehållsliga mål Språkliga mål 

Att orientera i närmiljön (idrott och hälsa) 

Allemansrättens grunder (idrott och hälsa) 

Använda begrepp som beskriver rumsuppfattning som 

bakom, framför, bredvid, hitom, bortanför (idrott och hälsa) 

Använda begrepp som ansvar, röra, förstöra (idrott och 

hälsa) 

Skapa texter där ord och bild samspelar 

(svenska/svenska som andraspråk) 

Skapa en text i preteritum/dåtid om utflykten (svenska/ 

svenska som andraspråk)  

Använda tidsord som först, sedan, efteråt, senare (svenska/ 

svenska som andraspråk) 

Skapa bilder med digitala verktyg (bild) 

Presentera olika ämnesområden med bilder (bild) 

Illustrera texten med bilder (bild) 

 

Tabell 1. En utflykts innehållsliga och språkliga mål 

 

Utflykten genomfördes av lärare i samverkan och var ämnesövergripande. Även om 

överblick och sammanhang kan ges i en ämnesfördjupning finns det stora fördelar med att 

arbeta ämnesövergripande, och det är ett arbetssätt som Lgr 11 betonar i följande: ”Läraren 

ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande.” (Övergripande mål och riktlinjer, Lgr 11) 

Gibbons (2009) pekar på att det finns stora skillnader om man jämför arbetslivet och 

skolan. Alltmedan vuxna har autentiska arbetsuppgifter, som att planera för ett nytt 

bostadsområde utifrån miljöaspekter, ta fram nya produkter eller göra ritningar, har elever 

fortfarande i hög grad uppgifter som baseras på reproducerad kunskap, exempelvis ur 

läroböcker. Ett sätt att ge elever mer autentiska uppgifter kan vara att arbeta 

ämnesövergripande, även om ett sådant arbetssätt inte per automatik ger ett sådant fokus. 

De ämnesövergripande uppgifterna kräver en tydlig struktur och tydliga mål för att bli 

framgångsrika.  

Ofta är det enklare att organisera ett ämnesövergripande arbete i de lägre årskurserna, där 

färre personer blir inblandade eftersom en och samma lärare kan ha många ämnen i samma 
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klass. På högstadiet krävs mer planering för ett sådant arbete, men för eleverna är det 

viktigt att ibland få delta i sådan undervisning. Speciellt för andraspråkselever kan det 

upplevas som splittrande att varje dag kastas mellan många olika ämnen där alla har sitt eget 

ämnesspecifika språk. Det kan bli många olika ämnesrelaterade ord att hålla reda på för 

elever i början av sin språkutveckling, vilket gör det svårt att se kopplingar och 

sammanhang mellan orden. Ett ämnesövergripande tema kan i stället skapa helhet och 

sammanhang och hjälpa eleverna att bygga upp ett ordförråd som de känner igen under 

många olika lektioner och därmed knyta samman sina tankegångar.  För många elever är det 

också viktigt att få ägna förhållandevis lång tid åt ett tema i stället för att behöva läsa många 

teman parallellt (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2012).  

Att utforska verkligheten genom experiment, fältstudier och 

studiebesök 

Genom experiment, fältstudier och studiebesök kan verkligheten utforskas på ett sätt som 

bidrar till att eleverna är aktiva och medskapande. De får nya kunskaper genom att själva 

pröva och undersöka. Ett utforskande uppdrag utgår från frågeställningar som man sedan 

gör undersökningar utifrån: Vilka saker flyter på vattenytan och vilka sjunker? Hur ser en 

svamp ut inuti? Hur kan man hålla te varmt på bästa sätt? (Är en termos, en mugg, eller en 

stor vante bäst på att hålla värmen?)  

Laborationen som stöd för elevernas lärande beskrivs i Skolverkets genomgång av 

forskning om NO Att se helheter (2012a). Laborationen kan ses som stöd för att utveckla 

elevers naturvetenskapliga förståelse men kan också syfta till att eleverna ska utveckla 

problemlösningsförmåga, förståelse för vetenskapliga arbetssätt och förståelse för det 

undersökande arbetets metoder. Dessutom skapar laborationer ofta intresse och motivation 

eftersom det upplevs som positivt även av elever som annars visar ett relativt svagt intresse 

för naturvetenskap. Men laborativt arbete utvecklar inte automatiskt ett nödvändigt 

ämnesspråk, om inte läraren stöttar eleverna på vägen. Mindedal (2011)  pläderar för en 

modell där man kombinerar ett undersökande arbete med lärarlett textarbete om innehåll 

och form, där laborationen tillsammans med lärarens språkliga stöttning gör att eleverna tar 

till sig ett ämnesrelaterat språk.  

Här nedan beskrivs en laboration – eller egentligen två laborationer. De båda 

laborationerna genomförs vid samma tillfälle och är av olika karaktär men har samma 

fokus. Läraren har byggt in en så kallad informationsklyfta i uppgiften på så sätt att eleverna 

i den ena gruppen inte känner till den andra gruppens laboration. När eleverna efteråt ska 

sammanställa laborationerna gemensamt gör informationsklyftan att båda grupperna 

behöver varandras information för att kunna göra sammanställningen. På så sätt stimulerar 

informationsklyftan till ökad interaktion. 
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Laboration med informationsklyfta  

Klassen delas in i två grupper. Båda grupperna får genomföra varsin laboration på samma 

tema, men utan att läraren berättar vad som är det egentliga temat för laborationen. 

Grupperna vet heller inget om varandras laborationer.  

Efter genomförda laborationer bildas elevpar, så att det i varje par finns en representant för 

vardera laborationen. Eleverna får nu i uppgift att beskriva sin laboration för varandra. När 

båda har berättat får de jämföra sina laborationer. Finns det likheter mellan laborationerna? 

Vad har laborationerna gemensamt? Vad visar laborationerna?   

Ett exempel på två likartade laborationer kan vara dessa, som handlar om statisk elektricitet: 

Den ena gruppen gnider en ballong så att den blir ”uppladdad” och för ballongen sedan 

mot håret för att se vad som händer då. Den andra gruppen laddar upp en kam på samma 

sätt som ovan och för den sedan mot en vattenstråle. I båda fallen uppträder statisk 

elektricitet. 

 

 

Ett utforskande uppdrag kan också göras i samband med ett studiebesök, i intervjuer eller 

att genom att ta reda på något antingen via internet eller genom besök i närområdet 

(biljettpriser, avstånd, prisjämförelser och så vidare).  

Här följer ett exempel på ett studiebesök som också det kan göras med en inbyggd 

informationsklyfta. Arbetsgången är att klassen delas in i olika grupper som delvis får olika 

uppdrag, samtidigt som de inte känner till de andras. Sedan ska de olika uppdragen 

sammanställas gemensamt. 

 

 

Studiebesök med informationsklyfta  

Eleverna i en klass gör studiebesök till ett medeltidsmuseum, men där tittar de på olika 

saker. Medan en grupp tittar på kläder, tittar en annan på matvanor och en tredje på 

verktyg. Tillbaka i skolan sitter de först i grupper tillsammans med andra som haft samma 

uppgift (en så kallad expertgrupp) och bearbetar sina intryck i en tankekarta. Därefter sätter 

man ihop nya grupper på så sätt att det i alla finns en expert på varje område (en så kallad 

hemgrupp). Först får alla experter i hemgruppen redogöra för sin del för de andra. Sedan 

får hemgruppen en gemensam uppgift där alla olika expertkunskaper behövs; till exempel 

att skriva om en text som handlar om en person i nutid till att handla om någon på 

medeltiden och då som underlag använda de fakta om kläder, matvanor och verktyg som 

framkommit. 
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Att utforska verkligheten genom problemlösning  

Det är av vikt att eleverna ibland får arbeta med problemlösning eller problembaserade 

uppgifter, vilket innebär att ett beskrivet problem utgör utgångspunkten för 

undervisningen. Problemet bör vara rikt och mångfasetterat och elevernas uppgift blir att 

belysa och erbjuda lösningar på detta problem. Ofta hämtas problemformuleringen från 

vardagen, vilket gör att temat blir mer realistiskt för eleverna. Problemformuleringar kan 

vara ämnesövergripande och kan till exempel göras kring teman som droger, brottslighet, 

hälsa och så vidare. Problemlösning gör att eleverna får använda sina kunskaper i nya 

situationer och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.  

Här presenteras ett större problembaserat projekt där lärare i ämnena idrott och hälsa, hem- 

och konsumentkunskap, biologi och bild valde att arbeta tillsammans med temat ”Hälsa”.  

 

 

Temat ”Hälsa” 

Elevernas problembaserade uppgift var att sammanställa hälsoråd och sedan argumentera 

för dem. Den problemformulering som eleverna fick utgjordes av en insändare till en 

ungdomstidnings frågespalt där en tonåring bad om kostråd, men även råd för hur hen 

fysiskt skulle kunna hålla sig i trim. Det var främst ämnena idrott och hälsa och hem- och 

konsumentkunskap som tog ansvar för den inledande delen av uppgiften utifrån 

frågeställningen: Vad kännetecknar en hälsosam livsstil när det gäller träning och kost? I ämnena 

svenska och svenska som andraspråk fick eleverna träna värdeladdade ord och 

argumentation och i ämnet biologi repeterades området ”Människokroppen”.  

Eleverna fick sedan dela upp sig i grupper och planera sitt vidare arbete. Det visade sig att 

grupperna angrep uppgiften på olika sätt. Några valde att intervjua – en grupp sina föräldrar 

och äldre syskon, en grupp lärarna i idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap och 

en grupp en tränare på ett gym. En grupp valde i stället att läsa olika texter på nätet, medan 

en annan såg på filmklipp. Bildämnet stod sedan för presentationsformen, där eleverna 

kunde välja att redogöra för gruppens hälsoregler visuellt till exempel med bildspel, 

affischer, grafiska illustrationer, film eller bilder. I ämnena svenska och svenska som 

andraspråk fick eleverna formulera ett svar till insändaren där de även argumenterade för 

just sina hälsoråd. Efter alla redovisningar kunde lärare och elever gemensamt reflektera 

över fördelar och nackdelar med de olika sätten att samla information och hur de olika 

lösningsförslagen samstämde eller skilde sig åt. Samtidigt kom viktiga samhällsfrågor som 

kroppsideal att belysas. 
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Ett ämnesövergripande arbete behöver inte involvera så många lärare som i det här 

exemplet. Exemplet visar snarare hur många ingångar det kan finnas till ett tema, och 

därmed möjligheter till samarbete mellan lärare. Ett stort upplägg, där många ämnen och 

lärare är inblandade, kan ibland få effekten att lärare drar sig för det merarbete det medför 

och svårigheten att hitta tid för samplanering. Det kan också kännas arbetsamt med att 

försöka ge struktur åt ett omfattande arbete. Det försvåras också av att olika saker tar olika 

lång tid att genomföra. Det tar till exempel ofta tid att bygga eller sy något. Det är därför 

viktigt att verkligen tänka igenom och planera vad som ska göras i varje ämne. När 

ämnesövergripande och schemabrytande temaområden inte är möjliga är det viktigt att 

lärare håller sig uppdaterade om varandras kurser och begrepp och kan göra löpande 

överbryggningar. 

Det går också att hitta infallsvinklar till ett problembaserat tema i ett samarbete mellan 

några få lärare eller i det egna ämnet. Ett exempel är att i NO-ämnena föra resonemang om 

vilka undersökningar som måste göras för att slå fast ett resultat. I svenskämnena kan det 

handla om att stanna upp i läsningen där huvudpersonen möter ett problem och samtala 

om möjliga lösningar och utvägar.  

Att utforska verkligheten genom möten med olika kulturer 

Lärare kan samarbeta på många olika sätt för att uppnå gemensamma mål i läroplanen. Ett 

synnerligen viktigt samarbete för andraspråkseleverna är det som sker mellan ämneslärare, 

modersmålslärare och studiehandledare. Särskilt för de nyanlända eleverna är ett sådant 

samarbete grunden för att de ska kunna utveckla sina båda språk, svenska och modersmål, 

parallellt och för att de redan tidigt ska kunna få kognitiva utmaningar i undervisningen. De 

behöver en utmanande undervisning men har svårt att ta till sig en sådan på svenska under 

den allra första tiden, eftersom språket inte räcker till. Uppgifter med kognitiv utmaning 

förutsätter att läraren ger mycket stöttning och för andraspråkseleverna kan 

modersmålsläraren eller studiehandledaren vara den som stöttar och överbrygger 

svårigheterna (Glogic & Löthagen Holm, 2016; Kaya, 2016; Skolverket, 2013c). Exemplet 

nedan visar hur modersmålslärare stöttade sina elever och också gav dem en utmanande 

expertroll i samspelet med övriga elever på skolan.     
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Tema ”Arabisk kultur” 

På en skola dit det hade kommit många nyanlända elever från Syrien, ville lärarna bidra till 

en ökad kontakt mellan skolans elever genom att belysa den arabiska kulturen. 

Modersmålslärarna spelade en viktig roll i arbetet. De hade tillsammans med de nyanlända 

eleverna förberett temat genom att i undervisningen ”reflektera över traditioner och kulturella 

företeelser utifrån jämförelser med svenska förhållanden” (ur kursplanen i modersmål). 

Modersmålslärarna valde tillsammans med sina elever ut olika musikstycken, 

hantverksprodukter och konstformer som presenterades för de övriga eleverna. I 

musikämnet fick sedan alla elever lyssna på arabisk musik, i slöjdämnet tittade eleverna 

närmare på arabiska hantverkstraditioner och i bildämnet fick de ta del av olika 

konstformer inom den arabiska kulturen. Eleverna fick bilda grupper med några 

arabisktalande, nyanlända elever i varje grupp, som tillsammans med dem studerade de olika 

konstnärliga uttrycken. De olika grupperna fick sedan i uppgift att skapa eller tillverka något 

som hade anknytning till arabisk kultur, som ett visst föremål i slöjdämnet eller ett visst 

mönster eller motiv i bildämnet. Det resulterade senare i en utställning för hela skolan. 

Utställningen användes sedan som underlag för att göra jämförelser mellan svenska och 

arabiska hantverkstraditioner och konstformer. 

Eftersom modersmålslärarna var med under klassens lektioner kunde de stötta och förklara 

för de nyanlända eleverna och också tolka mellan svenska och arabiska. De nyanlända 

eleverna kom att få en slags expertroll och de andra eleverna hade många intresserade 

frågor att ställa till dem.  

 

 

Att utforska verkligheten med text, film och digitala verktyg 

Upplevelser och konkretiseringar kan mycket väl kompletteras med skriven text när 

eleverna ska ges möjlighet till språk- och kunskapsutveckling. Kontextrikedomen innebär 

helt enkelt en variation av innehåll och arbetsformer och är ett sätt att skapa broar mellan 

visuella och verbala uttryck. Att ta avstamp i olika kontexter, såsom ett vardagligt exempel, 

kan vara ett bra sätt att närma sig en lärobokstext. Att låta eleverna få arbeta på detta sätt 

skapar ofta hög motivation och större elevaktivitet och väcker nyfikenhet på den text man 

avser att läsa.   

En gemensam textupplevelse är en tacksam utgångspunkt för samtal och reflektion. Ett 

exempel är att se en film tillsammans. Tyvärr är det ofta så att man ser hela eller halva 

filmen i ett svep, vilket gör att eleverna översköljs av intryck och språk, och de hinner inte 

strukturera och koppla ihop de nya orden med vad de sett. Om läraren i stället delar upp 

filmen i mindre delar, som eleverna får bearbeta allt eftersom, kan visningen bli mer språk- 

och kunskapsutvecklande. Särskilt om man endast ser anslaget (de första ungefär fem 

minuterna) till en film och sedan stoppar upp filmen, väcks elevernas nyfikenhet och 

engagemang. Då uppstår spontana språkliga samtal, när eleverna diskuterar vad de tror 
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filmen kommer att handla om, vilka huvudpersonerna kommer att vara och hur 

relationerna mellan dem kommer att utvecklas samt varför de tror det.  

De digitala verktygen erbjuder numera många möjligheter till en kontextrik undervisning. 

Varje form av mediebaserad modalitet har sina specifika uttryck och specifika läsarter och 

också sina speciella möjligheter och begränsningar. Det ställs olika typer av krav på eleverna 

beroende på om det är en film, ett tv-program, ett musikstycke eller en skriven text som ska 

tolkas. Eleverna behöver få möjlighet att analysera olika kommunikationsformer allt 

eftersom de uppträder i undervisningen. De behöver både kunna förhålla sig kritiskt till 

olika medier, förstå vad olika medieformer uttrycker och veta hur de kan användas i 

kommunikationen med andra. Därför behöver läraren ge explicit undervisning om detta. 

Det faktum att många elever hoppar över bilder i läromedel visar att till exempel 

visualiseringar kan behöva uppmärksammas särskilt i undervisningen.  

Utforskande samtal och samarbete 

Utforskande samtal och samarbete kännetecknas av att elever arbetar i grupper eller par för 

att lösa en gemensam uppgift utan lärarens direkta inblandning. Grupperna ska vara 

tillräckligt små för att stimulera samtalsutbyte mellan gruppens deltagare. Välfungerande 

par- eller smågruppsarbete har en rad fördelar för elevernas lärande (Gröning, 2016; 

Lindberg, 2005) och hjälper eleverna att överbrygga bron mellan vardagsspråk och 

ämnesspråk. I välfungerande grupparbeten blir eleverna språkligt aktiva och engagerade i 

problemlösning. De ställer frågor till varandra, utbyter information och förhandlar om 

betydelser tillsammans. Språkarbetet blir ofta omedelbart och praktiskt betingat, språklig 

stöttning ges i samma ögonblick som den efterfrågas och frågor som aktualiseras härrör 

från elevernas pågående språkanvändning. Den språkliga förståelsen underlättas genom att 

ord upprepas, idéer omformuleras och meningar förtydligas. I den välfungerande gruppen 

stöttar eleverna varandra och gör sina olika perspektiv tydliga för varandra. Den ömsesidiga 

stöttningen gör att elever tillsammans med andra kan lösa uppgifter som de inte är mogna 

att lösa på egen hand (Gröning, 2016). Sellgren (2011) visar hur andraspråkselever stöttar 

varandra språkligt när de i smågrupper ska skriva en gemensam text. Dessa elever behöver 

särskilt få tid att processa kring krångligheter i svenskan. Sellgren visar att interaktivt 

smågruppsarbete kan få elever att både fokusera på att förklara ämnesinnehåll och röra sig 

mellan vardagligt språk och ämnesspråk. I samtalet ges plats för det egna talandet och där 

kan språkliga formuleringar putsas. 

Verklighetsnära frågeställningar har sällan enkla och korta svar. Grunden för utforskande 

samtal måste därför vara ett öppet och tillåtande samtalsklimat. Alla elever ska känna att de 

kan bidra utifrån sina erfarenheter, utan att löpa risk för att bli utsatta för ett negativt 

bemötande. I ett öppet samtal är det en fördel när olika aspekter i en frågeställning blir 

belysta. På så sätt kan det gemensamma utforskandet leda framåt mot fördjupade 

frågeställningar och mångfasetterade svar, som ibland innehåller både ambivalens och 

motsatta idéer. Det kan vara bra att klargöra för eleverna att ett utforskande samtal inte 

innebär att läraren efterfrågar ett enda rätt svar. Gemensamma gruppregler är en god grund 

för samarbetet eftersom eleverna då utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. 
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Reglerna kan gälla arbetsfördelning, lyssnande, turtagning, hur man uttrycker sig i gruppen, 

hur arbetet ska läggas upp och så vidare. För andraspråkselever kan det också vara viktigt 

att i förväg gå igenom språkligt hur man uttrycker att man håller med eller inte håller med, 

hur man framför en åsikt, lägger fram ett förslag, ber om förtydliganden eller ger råd 

(Gibbons, 2016). 

Utforskande och strukturerade samarbeten uppmuntrar till reflektion. Dels sker den när 

uppgiften utförs, dels finns det stora möjligheter till gemensam reflektion och språklig 

bearbetning efteråt, när de olika grupperna beskriver på vilket sätt de löst sina uppgifter och 

varför de valt just det angreppssättet. 

Här följer avslutningsvis tre exempel på utforskande samarbeten, där eleverna först utför en 

uppgift i grupp och sedan reflekterar gemensamt. 

 

Hitta det gemensamma begreppet  

Eleverna får bilder på olika naturkatastrofer som de inte får visa klasskamraterna. De 

beskriver bilderna för varandra en i taget och när alla är klara försöker de lista ut vad som är 

gemensamt för alla bilder. Denna övning kan göras med såväl bilder på konkreta begrepp 

som olika verktyg, organ i människokroppen, matlagningsingredienser men också utifrån 

abstrakta begrepp som miljökonsekvenser eller ett tema som vatten (vattenkraft, vågkraft, 

översvämning, torka, konstbevattning mm) eller fysisk aktivitet (motorik, kondition, 

uthållighet, styrka). 

Sammanfatta i bilder 

Eleverna får i uppgift att sammanfatta en film, ett studiebesök, en laboration, en 

arbetsbeskrivning, en skriven text eller dylikt i tre bilder, som ett sätt att peka på det 

viktigaste. Först får de samarbeta i grupp och sedan visa sina bilder för hela klassen och 

förklara varför de valt att sammanfatta i just de bilder de har. Efteråt sker en gemensam 

reflektion utifrån följande frågor: Hur var det att sammanfatta i bilder jämfört med att göra 

det i text? Vilka likheter finns mellan bilderna från olika grupper? Finns det någon eller 

några bilder som återkommer? Vad kan det i så fall bero på?  

Sönderklippta texter 

Eleverna får ett sönderklippt recept eller en beskrivning av ett träningsprogram och ska 

tillsammans pussla ihop texten igen. Det avslutas med en gemensam reflektion: I vilken 

ordning lades textbitarna?  Varför i den ordningen? Finns det några argument för just den 

ordningen?  

 

 

Den här artikeln har tagit upp kontextrikedomens betydelse för språkutvecklingen. Genom 

att variera de kontexter undervisningen utgår ifrån hjälper man eleverna att knyta ihop 
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verbala uttryck med till exempel visuella, kroppsliga och musikaliska uttryck.  På så sätt 

stöttas eleverna i sin utveckling från vardagsspråk till ämnesspråk. 
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”Mat är en  
rolig väg till 
lärande”
Att skriva matrecept på tyska är 
både utvecklande och motiverande 
för eleverna. Läraren Lars Eckström 
använder sedan flera år cirkelmodel-
len med stor framgång. 

Före lektionen
– Jag letar alltid efter möjligheter 
där eleverna kan koppla undervis-

ningen till sitt eget vardagsliv så att den 
verkligen blir praktiskt användbar. 
Lars Eckström är lärare i tyska på Nykö-
pings högstadium. Sedan flera år arbetar 
han regelbundet med att låta eleverna 
skriva matrecept. 

– Det står i kursplanen att eleverna ska 
lära sig att kommunicera om olika situa-
tioner i vardagslivet och även att instruk-
tioner är en textgenre de ska bekanta sig 
med. Och i temat mat ingår så mycket. 
Eleverna lär sig ord och fraser för både 
livsmedel, köksutrustning och generellt 
för hela måltidssituationen.

1

Lars Eckström
Lars Eckström är 
lärare i tyska på 
Nyköpings högsta-
dium. Eleverna repeterar namn på frukter – 

och tar hjälp av smakminnet.
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Inför dagens lektion har eleverna bland 
annat analyserat tyska recept i kokböck-
er, övat viktiga matrelaterade glosor och 
skrivit ett recept tillsammans i grupp (se 
faktaruta). 
– Mitt tips är att spela bingo eller göra en 
kahoot med de viktigaste matorden innan 
eleverna börjar med det egna skrivandet. 
Då sitter begreppen mycket bättre.

På jakt efter 
varsitt lämp-
ligt recept att 
översätta till 
tyska.
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Under lektionen
Eleverna strömmar in i klassrummet och intar sina platser. Det har 
blivit dags att påbörja skrivandet av de egna recepten. Vilken maträtt 
får de välja själva. På ett bord längst fram finns lite råvaror, kryddor, 
kokböcker och köksutrustning att inspireras av. Och snart haglar 
frågorna från eleverna:

– Lars, vad heter ”vispa”?
– ”Schneiden”…? Betyder det ”skära” eller ”skiva”?
Vid ett av borden sitter Viktor djupt försjunken i Bonniers
stora kokbok. Med hjälp av surfplattan översätter han och
skriver ner en lista på de ingredienser han kommer att behöva

för texten. 
– Jag har valt spaghetti carbonara eftersom det är en rätt jag brukar
laga hemma.
Vid några tillfällen avbryter Lars det individuella skrivandet för att
lyfta vissa frågor till gemensamma diskussioner.

Lars använder cirkelmodellen när han planerar 
sin undervisning. En kort sammanfatt-
ning av processen kan se ut så här:

Fas 1: Bygg upp kunskaper 
om ämnesområdet genom 
att analysera struktur och 
grammatik i ett matre-
cept på tyska. Spela spel, 
exempelvis bingo eller 
kahoot, för att repetera 
viktiga begrepp. 

Fas 2: Studera tillsam-
mans med eleverna ”andra 
texter inom genren för att få 
förebilder”, såsom recept från 
webben eller kokböcker. 

Fas 3: Skriv ett recept tillsammans med 
hela gruppen. Låt sedan eleverna välja en egen maträtt och leta efter bilder de kan 
använda.

Fas 4: Eleverna skriver egna recept.

Fas 5-7: Välj ut några recept att diskutera tillsammans. Ge till sist individuell åter-
koppling och låt därefter eleverna själva rätta sina texter. 
(Fas 1-7 tar vanligen cirka sex lektioner att genomföra.)

Fas 8-9: Eleverna använder sina texter som bas när de spelar in en film eller gör en 
bildpresentation (hemläxa), där de tillagar sina maträtter och kommenterar de olika 
arbetsstegen. Som avslutning visar eleverna sina filmer (eller håller sina bildpresenta-
tioner) inför hela gruppen. Fas 8-9 beskrivs i bildreportaget ”Eleverna blir motive-
rade av att filma”.

Att skriva recept på tyska

1

4 2

3

Bygg upp 
ämneskunskaper

Skriv en
gemensam text

Studera texter 
inom genrenSkriv en 

individuell text

Cirkelmodellen

Kokböcker på 
både svenska 
och tyska är en 
bra hjälp.

2
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“Pensel, slev och 
visp…  Wie heissen 
sie…?”

Efter lektionen
– Jag tycker att skrivandet gick bra, säger Lars efter 
lektionens slut. Utmaningen i undervisningen av 
moderna språk är att hitta roliga vägar till lärande, att 

eleverna inte bara passivt tar emot utan verkligen akti-
veras. Nästa gång ska de ge återkoppling på varandras 
texter. Med en sådan här stor grupp brukar jag välja ut 
några exempel anonymt som vi pratar om tillsammans 
hela klassen. 
– Sedan kommer det som jag tycker är roligast i den här 
processen – att de faktiskt lagar sin maträtt hemma.
Det är nämligen nästa moment, att eleverna utifrån sitt 
recept spelar in en film eller gör en bildpresentation 
där de steg för steg förklarar hur tillagningen går till. På 
tyska, förstås. 
– De brukar vara lite ängsliga först, säger Lars och ler. 
Men i slutändan brukar alla tycka att det är väldigt kul 
och motiverande. 
Läs mer om detta steg i bildreportaget ”Eleverna blir 
motiverade av att filma”. 
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Kockar i eget 
land

Så, skörda, laga. På Axonaskolan i 
Tollarp kan eleverna följa råvaran från 
trädgårdslandet hela vägen till mat-
bordet. Under tiden använder de alla 
sinnen.

Före
På vårterminen var det grilltema 
på niornas hem- och konsument-

kunskap. Nypotatis med färska örter, 
kött och hemmagjord bearnaisesås stod 
på menyn. I höst ska det lagas en vege-
tarisk buffé.

– Eftersom vi har ett eget skolträd-
gårdsland utgår vi från råvarorna, för-
klarar läraren Mattias Thurban.

Idag ska eleverna inventera träd-
gårdslandet och välja ut några råvaror 
som de vill arbeta med. Därefter ska de 
söka efter recept i böcker och på nätet. 
Nästa lektionstillfälle ägnas åt att pla-
nera buffén och slutligen är det dags att 
skörda och laga.

– Vi har väldigt mycket goda grönsa-
ker nu…, säger Mattias Thurban.

1

Mattias Thurban är
lärare i hem- och 
konsumentkunskap.

Vad gör man av 
detta? Axel Nils-
son och Jonathan 
Ljung funderar 
på hur de tjocka 
sockerrören kan 
tillagas. De visar 
sig kunna bli 
goda i en wok.
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Alla samlas i klassrummet. Mattias Thurban 
förklarar uppgiften och påminner om att en elev 

i varje grupp måste ha med sig anteckningspapper och 
penna, eller mobil om man föredrar det.

– Måste det vara vegetariskt? Blir det inget kött 
den här gången? suckar Alex Lindbeck från bakersta 
raden.

– Man kan göra god dippa till, lugnar hans lärare.
Sedan går de ut i den prunkande trädgården. Skolans 

kock, Viktoria Andersson, är med för att vägleda bland 
växterna. Hon hämtar själv många av sina råvaror här.

– Vad är det där? undrar Simon Grape.
– Kronärtskocka, förklarar Mattias Thurban.
– Hur stavas det?
Axel Nilsson och Jonathan Ljung fingrar på en av 

de stora solrosorna. Viktoria visar de goda kärnorna 
som växer i kronan.  

– Dem kan man torka, rosta och salta, konstaterar 
Axel efter att ha sökt efter recept i telefonen.

Rabarberna, då?
– De kan bli saft, paj och – chutney.
De tjocka sockerrören är svårare att hitta använd-

ningsområden till.
– Man kan hacka dem och lägga i en wok, tipsar 

Viktoria.
Emma Bengtsson och Viola Holmström betar meto-

diskt av de olika pallkragarna. De trivs i trädgårdslan-
det.

– Jag tycker att det är mysigt att odla och man lär 
sig jättemycket, till exempel när olika grönsaker är 
mogna och hur de ska se ut då, säger Viola.

Till klassens buffé vill de laga rotmos, grönsaksbif-
far och bröd.

– Jag tror att vi hittade flest ingredienser av alla 
idag, säger Emma.

2

Läraren Mattias Thurban stämmer av med Jonathan Ljung 
och Axel Nilsson.

Kan man krydda brödet med den här? Viola Holmström 
funderar på hur recepten kan maxas.

Djur- och växtliv förenas. Eleverna har varit 
med och utformat skolträdgårdslandet, och 
bland annat byggt fågelholkar i slöjden.

Är det inte… Jo, så här ser vitlöken ut i 
naturen innan den hamnar i affärens grön-
saksdisk.
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Viola Holmström och Emma Bengtsson inventerar trädgårdslandet. ”Vi hittade nog flest 
växter av alla idag”, säger de nöjt.

Kocken Viktoria 
Andersson hämtar 
många råvaror från 
trädgårdslandet till 
skolköket.

Dags att kolla vad som 
behöver kompletter-
as… 

… och alla recepten finns förstås på 
nätet.

NO-läraren Andreas Andersson årskurs fyra”. Då 
på Axonaskolan driver sedan äter de grön-
flera år projektet Odla i skola. saker som 
Det började i mindre skala med aldrig förr! 
pallkragar utomhus. För två år säger Andre-
sedan anlades skolträdgårds- as Andersson.
landet som idag används av 
lärare i alla ämnen. Trädgårdslandet har delvis 

finansierats med Boverkets stöd 
– På våren tar jag fram en för utveckling av skolgårdar. 
samling fröer som är lämpliga Men kostnaderna hålls nere tack 
för tidig sådd och skörd. Sista vare bönderna runt omkring 
veckan innan sommarlovet Tollarp, där Axonaskolan ligger. 
skördar vi allt som finns och 
avslutar terminen med en riktig – En elev körde hit en skopa 
skördefest i matsalen. Sedan sten, och jord får vi från åter-
går vi ut och sår nya frön. Det vinningscentralen inne i Kristi-
ska vara sådana som klarar anstad, säger Andreas Anders-
sommaren utan särskilt mycket son.
skötsel, säger han.

Hans första rekommendation 
Varje klass får en egen pall- till den som vill anlägga en 
krage att odla i. För att kunna trädgård är att fundera på vad 
skörda redan under vårtermi- den ska användas till.
nen görs de i januari om till så 
kallade varmbänkar med stam- – Vill man bara gå igenom enkla 
pat hästgödsel i botten och begrepp och principer i NO-un-
tak över. Där sås bland annat dervisningen så kan det räcka 
potatis och rädisor. Råvarorna med ett par krukor i klassrums-
används sedan i skolköket. fönstret. Ska det, som här, även 

vara en social och mysig plats 
– Vi brukar sätta upp skyltar: så tycker jag att det ska vara 
”Dagens sallad är odlad av lite bohemiskt och vildvuxet.

Trädgårdslandet används i alla ämnen
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Efter
– Vi hann ungefär så långt som jag hade 
hoppats, sammanfattar Mattias Thurban. 

Eleverna kom igång, fick idéer och är sugna på 
att fortsätta jobba. 

Han säger att han är imponerad över att elev-
erna är så bra på att bolla idéer.

– Rotmos, det hade jag inte gissat. Och att de 
ville använda sockerrören i en wok.

Sådana rätter och ingredienser hade de troligen 
inte kommit i kontakt med utan trädgårdslandet. 
Kanske hade de inte ens känt igen råvarorna.

– Här ser ju inte växterna ut som de gör i 
affären, där de är sköljda, ansade och ibland 
hackade. Eleverna lär sig också lite om vad det 
är säsong för just nu. Det är också nyttigt att 
veta vilket arbete som ligger bakom till exem-
pel en mogen paprika.

Och de får inte bara se – utan även känna, 
lukta och smaka på de olika grödorna.

– Förhoppningen är att kunskapen sätter sig 
bättre då. Och det är förstås extra bra för dem 
som gillar att jobba praktiskt, med händerna, 
säger Mattias Thurban.

Nästa steg blir att planera och organisera det 

fortsatta arbetet i grupperna.
– Vem ska göra vad? Måste vi komplettera 

med något? Hur lång tid tar det att tillreda en 
rätt? Ska den koka i 15 minuter så kanske man 
kan ta den tiden och göra en dipp. Sådana saker 
måste vi diskutera.

Ytterligare ett moment är att prisberäkna 
varje rätt.

– Det kommer bli många billiga råvaror 
eftersom vi odlat allt själva, konstaterar Mattias 
Thurban. 

3

Många elever tycker att det är 
mysigt i trädgårdslandet. Spindeln 
håller med!

Solroskärnor att torka och rosta 
och salta. Mums!

Tysta klassrum. Alla stolar på 
Axonaskolan är utrustade med ljud-
dämpande tennisbollar.

Höstpäronen är mogna. Passar de 
på den vegetariska buffén? Emma Bengtsson och Viola Holmström rådfrågar proffset. Kocken Viktoria Andersson är en stor

tillgång på hem- och konsumentkunskapslektionen i trädgårdslandet. 
 



 

Del 2: Moment B – kollegialt arbete
Diskutera 
Diskutera med utgångspunkt i era reflektioner och det ni antecknat när ni tagit del av
materialet i moment A. Om ni vill kan ni också använda diskussionsfrågorna som stöd
för samtalet. 

• Texten uppmärksammar kontextrikedomens betydelse för elevernas lärande och
språkutveckling. Vilka kontexter ingår i er undervisning redan idag? 

• Finns det skäl för er att öka kontextrikedomen i undervisningen? Vilka ytterligare
kontexter skulle ni i så fall vilja börja med?

Planera och förbered 
Planera en undervisningsaktivitet utifrån era diskussioner och det material ni tagit del
av i moment A. Nedan följer ett exempel på hur en sådan aktivitet kan planeras. 

Konkretisering 
Utgå från ämnesinnehållet i ett aktuellt arbetsområde och diskutera i lärargruppen
hur ni skulle kunna konkretisera innehållet för eleverna. Det kan till exempel handla
om att eleverna i par får söka spännande design, konsthantverk, offentlig konst eller
tekniska lösningar i skolan eller närområdet. Detta skulle eleverna kunna fotografera,
både med närbild och med översiktsbild så att omgivningen syns. Eleverna kan sedan
diskutera hur föremålen är tillverkade, vilken funktion och betydelse de har och varför
de är placerade där de är. 

Den konkreta upplevelsen ni väljer att utgå ifrån ska eleverna sedan kunna använda i
ett meningsfullt och utforskande samtal. Fundera gärna över vilken stöttning eleverna
kan behöva för att de ska klara uppgiften så bra som möjligt.

Del 2: Moment C – aktivitet
Genomför den undervisningsaktivitet ni planerat i moment B. Notera gärna 

• hur aktiviteten fungerar utifrån sitt syfte 
• vilket lärande som blir synligt hos eleverna 
• vad du får syn på i den egna undervisningen. 

Ta med dina anteckningar som underlag till moment D.

Del 2: Moment D – gemensam uppföljning
Utgå från era reflektioner och anteckningar från moment C och diskutera hur
aktiviteten fungerade i era elevgrupper. Om ni vill kan ni använda diskussionsfrågorna
som stöd för samtalet. 

• Fungerade undervisningsaktiviteten utifrån sitt syfte? 
• Hur fungerade den konkretisering av innehållet som ni gjorde? 
• Var eleverna aktiva och stöttade varandra i samtalen? 
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• Hur bidrog konkretiseringen och samtalen till elevernas lärande? 
• Fick ni med er alla elever i gruppen? 
• Hur kan ni använda erfarenheterna från det ni nu prövat i ert fortsatta arbete? 
• Hur kan arbetssätten vara användbara i andra situationer? 
• Vad skulle ni behöva lära er för att kunna möta elevernas behov ännu bättre?

Del 2: Moment B – kollegialt arbete
Diskutera 
Diskutera med utgångspunkt i era reflektioner och det ni antecknat när ni tagit del av
materialet i moment A. Om ni vill kan ni också använda diskussionsfrågorna som stöd
för samtalet. 

• Texten uppmärksammar kontextrikedomens betydelse för elevernas lärande och
språkutveckling. Vilka kontexter ingår i er undervisning redan idag? 

• Finns det skäl för er att öka kontextrikedomen i undervisningen? Vilka ytterligare
kontexter skulle ni i så fall vilja börja med?

Planera och förbered 
Planera en undervisningsaktivitet utifrån era diskussioner och det material ni tagit del
av i moment A. Nedan följer ett exempel på hur en sådan aktivitet kan planeras. 

Konkretisering 
Utgå från ämnesinnehållet i ett aktuellt arbetsområde och diskutera i lärargruppen
hur ni skulle kunna konkretisera innehållet för eleverna. Det kan till exempel handla
om att eleverna i par får söka spännande design, konsthantverk, offentlig konst eller
tekniska lösningar i skolan eller närområdet. Detta skulle eleverna kunna fotografera,
både med närbild och med översiktsbild så att omgivningen syns. Eleverna kan sedan
diskutera hur föremålen är tillverkade, vilken funktion och betydelse de har och varför
de är placerade där de är. 

Den konkreta upplevelsen ni väljer att utgå ifrån ska eleverna sedan kunna använda i
ett meningsfullt och utforskande samtal. Fundera gärna över vilken stöttning eleverna
kan behöva för att de ska klara uppgiften så bra som möjligt.

Del 2: Moment C – aktivitet
Genomför den undervisningsaktivitet ni planerat i moment B. Notera gärna 

• hur aktiviteten fungerar utifrån sitt syfte 
• vilket lärande som blir synligt hos eleverna 
• vad du får syn på i den egna undervisningen. 

Ta med dina anteckningar som underlag till moment D.

Del 2: Moment D – gemensam uppföljning
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Utgå från era reflektioner och anteckningar från moment C och diskutera hur
aktiviteten fungerade i era elevgrupper. Om ni vill kan ni använda diskussionsfrågorna
som stöd för samtalet. 

• Fungerade undervisningsaktiviteten utifrån sitt syfte? 
• Hur fungerade den konkretisering av innehållet som ni gjorde? 
• Var eleverna aktiva och stöttade varandra i samtalen? 
• Hur bidrog konkretiseringen och samtalen till elevernas lärande? 
• Fick ni med er alla elever i gruppen? 
• Hur kan ni använda erfarenheterna från det ni nu prövat i ert fortsatta arbete? 
• Hur kan arbetssätten vara användbara i andra situationer? 
• Vad skulle ni behöva lära er för att kunna möta elevernas behov ännu bättre?
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